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Resumo 
 

Introdução: O teste do degrau (TD) tem sido utilizado para avaliar a capacidade 

física em doenças pulmonares crônicas. Objetivo: Comparar as respostas 

metabólicas, cardiovasculares e ventilatórias, no pico do exercício, entre dois 

protocolos de teste do degrau: teste do degrau de Chester (TDC) e teste do 

degrau incremental modificado (TDIM) e, secundariamente, correlacionar o 

Trabalho (número de degraus x peso, kg x 0,20) no TDC e TDIM com as 

variáveis de função pulmonar, metabólicas, cardiovasculares, ventilatórias e de 

percepção do esforço. Métodos: Trinta e dois pacientes com DPOC (VEF1: 

50,34 ± 15,40% do previsto) realizaram o TDC e o TDIM no mesmo dia com 

uma hora de repouso entre os testes. Os testes foram realizados em um 

degrau, com 20 cm de altura e cadenciados externamente por estímulos 

sonoros previamente gravados em um CD. O TDC iniciou com 15 

degraus/minuto, com incrementos de cinco degraus a cada dois minutos, com 

um tempo total de dez minutos. O TDIM iniciou com 10 degraus/minuto, com 

incrementos de um degrau a cada 30 segundos. Resultados: Não foi observada 

diferença significante entre o TDC e o TDIM no pico do exercício: VO2 (1,22 ± 

0,59 L/min vs 1,24 ± 0,55 L/min, respectivamente), VE/VVM (0,63 ± 0,14 vs 

0,61 ± 0,14, respectivamente), FC (85,69 ± 12,66% vs 84,66 ± 12,85%, 

respectivamente) e SpO2 (87,28 ± 6,64% vs 86,56 ± 5,62 %, respectivamente). 

A duração do teste (241,16 ± 123,35 s vs 360,31 ± 171,05 s, respectivamente) 

e o número total de degraus (76,88 ± 50,62 vs 103,38 ± 60,00, 

respectivamente) diferiu significantemente entre TDC e TDIM. O Trabalho no 

TDIM correlacionou-se significante com o VEF1 (r = 0,54), CVF (r = 0,45), VE (r 

= 0,72) e VO2 (r = 0,84). No TDC, o Trabalho correlacionou-se com VEF1(r = 

0,60), CVF (r = 0,52) e VO2 (r = 0,90). Conclusão: As respostas metabólicas, 

cardiovasculares e ventilatórias durante o TDC e o TDIM foram similares no 

pico do exercício, porém a duração e o NTD foram superiores no TDIM. Em 

ambos os testes, o Trabalho se correlacionou com a função pulmonar e com as 

variáveis no pico do exercício. 

 

Palavras-chaves: DPOC, capacidade funcional, teste de exercício. 
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Abstract 
 

Background: Step test has been used to assess physical capacity in chronic 

pulmonary diseases. Objective: To compare the metabolic, cardiovascular and 

ventilatory responses, at the peak of exercise, between two step test protocols: 

Chester step test (CST) and modified incremental step test (MIST); secondarily 

to correlate the Work (number of steps x weight, kg x 0.20) on CST and MIST 

with pulmonary function, metabolic, cardiovascular and ventilatory variables and 

perception of effort. Methods: Thirty-two patients with COPD (FEV1: 50.34 ± 

15.40% of predicted) underwent the CST and MIST at the same day, an hour 

apart. Both tests were performed on a single step (20 cm of high) and were 

externally paced by sonorous stimulus previously recorded on a CD. CST 

started with a rhythm of 15 steps/minute and increments of five steps were 

performed every two minutes, with a total time of ten minutes. MIST started with 

10 steps/minute and increments of one step every 30 seconds until the 

tolerance limit. Results: There was no significant difference between the CST 

and MIST at peak exercise: VO2 (1.22 ± 0.59 L/min vs. 1.24 ± 0.55 L/min, 

respectively), VE/MVV (0.63 ± 0.14 vs. 0.61 ± 0.14), HR (85.69 ± 12.66% vs. 

84.66 ± 12.85%, respectively) and SpO2 (87.28 ± 6.64% vs. 86.56 ± 5.62%, 

respectively). The duration of the test (241.16 ± 123.35 s vs. 360.31 ± 171.05 s, 

respectively) and total number of steps differed significantly between CST and 

MIST (76.88 ± 50.62 vs. 103.38 ± 60.00, respectively). In MIST, the Work was 

significantly correlated to FEV1 (r = 0.54), FVC (r = 0.45), VE (r = 0.72) and VO2 

(r = 0.84). The Work performed on CST presented significant correlations with 

FEV1 (r = 0.60), FVC (r = 0.52) and VO2 (r = 0.90). Conclusion: The metabolic, 

cardiovascular and ventilatory responses at peak of exercise were similar 

between CST and MIST. However, the duration of the test and total number of 

steps were higher in MIST than CST. In both tests, the work performed was 

related to the pulmonary function and variables at peak exercise. 

 

Keywords: COPD, functional capacity, exercise test. 
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1. Contextualização 
                 Um dos efeitos sistêmicos mais significativos nos pacientes com 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é a limitação à tolerância ao 

exercício1. A determinação da capacidade funcional tem sido considerada um 

aspecto fundamental na avaliação desses pacientes, com o objetivo de auxiliar 

na determinação da gravidade da doença, reconhecer as causas da limitação 

ao exercício1, estabelecer prognósticos e no planejamento e monitorização de 

um programa de reabilitação pulmonar2. 

                A capacidade física pode ser avaliada por meio dos testes clínicos de 

campo. A desvantagem dos testes mais comumente utilizados para avaliar a 

capacidade funcional em DPOC, teste de caminhada de seis minutos (TC6) e 

Shuttle teste (ST), é a necessidade de longos corredores (30 e 10 metros, 

respectivamente)3,4. Tal desvantagem limita o uso desses testes em ambientes 

como ambulatórios, unidade de terapia intensiva e domicílio do paciente. Neste 

contexto, o teste do degrau (TD) parece ser atrativo, pois sua principal 

vantagem em relação aos demais testes de campo reside no aspecto que ele 

pode ser considerado um teste “portátil”, podendo ser aplicado em locais de 

pouco espaço físico. 

    Considerando-se o degrau como ergômetro, podemos destacar duas 

formas de sua aplicação: teste da escada e TD único. Na década de 60, subir 

lances de escadas foi utilizado por cirurgiões torácicos para avaliação pré-

operatória do risco cirúrgico5,6. Posteriormente, outros estudos, utilizando o 

teste de subir lances de escadas, confirmaram a correlação negativa entre o 

número total de degraus e complicações cardiopulmonares no pós-operatório 

de ressecção pulmonar7-9. Em estudo realizado por Pollock et al10, o número 

total de degraus subidos em lances de escadas, limitado por sintomas, 

correlacionou-se com o VO2 pico e ventilação em pacientes com limitação 

crônica ao fluxo aéreo. Entretanto, o teste de subir lances de escadas 

apresenta algumas limitações para sua aplicabilidade prática: (i) local 

apropriado para realização do teste que seja livre de trânsito de pessoal; (ii) 

altura, largura e número de degraus por lance de escadas pode não ser similar 

entre diferentes estudos, o que dificulta a generalização dos achados e (iii) 

monitorização adequada do paciente e disponibilidade de recursos para 
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reanimação cardíaca para prevenir e, se necessário, tratar complicações 

cardíacas que possam ocorrer durante o teste. 

  Dentre os testes em degrau único realizados em pneumopatas, 

destacamos o teste do degrau de Chester (TDC), pois o mesmo foi 

recentemente utilizado para estimar a capacidade aeróbia em pacientes com 

síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA)11,12. Entretanto, esse teste 

foi desenvolvido para predizer a capacidade aeróbia máxima em indivíduos 

saudáveis13,14. Resumidamente, esse teste incrementa cinco degraus a cada 

dois minutos, com um tempo total de teste de dez minutos. Esses incrementos 

impostos foram utilizados para indivíduos saudáveis15. Entretanto, 

recentemente, de Camargo et al16 ao estudarem 31 pacientes com DPOC 

submetidos ao TDC constataram que a maioria dos pacientes interrompeu o 

TDC nos estágios I e II (19 e 7 pacientes, respectivamente), sendo que ele é 

composto de cinco estágios. Portanto, em pacientes com DPOC, o TDC parece 

ser um protocolo difícil de ser executado na sua totalidade devido aos 

incrementos abruptos e substanciais na carga de trabalho em cada estágio do 

teste.   

  

                 Com base nesses achados, uma adaptação do TDC foi testada por 

Dal Corso et al17. Nessa adaptação, o teste do degrau incremental modificado 

(TDIM) iniciou com ritmo mais lento e os incrementos impostos foram de um 

degrau a cada 30 segundos. Nesse estudo, os autores além de demonstrarem 

que o TDIM foi reprodutível em pacientes com DPOC, verificaram que o 

mesmo determinou similar estresse metabólico, ventilatório e cardiovascular 

que o observado no teste ergoespirométrico (TE).  
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2. Hipótese 
A hipótese do nosso estudo é que o padrão de incremento entre os 

testes, cinco degraus no caso do TDC e um degrau a cada 30 segundos no 

caso do TDIM, levará ao mesmo estresse metabólico no pico do exercício, ou 

seja, similares valores de consumo de oxigênio (VO2). Entretanto, o tempo de 

teste e a carga de trabalho total (número de degraus) serão maiores no TDIM, 

uma vez que este possui incrementos constantes mais suaves. Tal assertiva é 

baseada em estudo prévio18, o qual comparou diferentes taxas de incremento 

em cicloergômetro (5, 10 e 20 watts/minuto), sendo observado que a taxa de 

incremento influencia a carga máxima atingida, porém no pico do exercício o 

VO2, a freqüência cardíaca (FC), a ventilação e a percepção do esforço para 

dispnéia foram comparáveis entre os diferentes níveis de incremento18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Influência de diferentes taxas de incremento na resposta do 

consumo de oxigênio durante o teste em cicloergômetro18. 
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3. Objetivos 
             O objetivo do presente estudo é comparar as respostas metabólicas, 

cardiovasculares e ventilatórias entre o TDC e o TDIM no pico do exercício e, 

secundariamente, correlacionar a performance do TDC  e do TDIM com as 

variáveis de função pulmonar, metabólicas, cardiovasculares e de percepção 

do esforço. 

 

4. Material e métodos 
4.1. Amostra 

 Foram recrutados, de forma consecutiva, 32 pacientes com DPOC 

(VEF1 < 70 % do previsto) do Ambulatório Integrado da Saúde da Universidade 

Nove de Julho e do Ambulatório da Irmandade da Santa Casa de São Paulo, 

estáveis clinicamente (ausência de modificação na medicação e nos sintomas 

nas últimas quatro semanas) e não dependentes de oxigênio suplementar. 

Foram excluídos pacientes com patologias cardíacas e incapazes de realizar 

os testes propostos por problemas osteo-articulares ou cognitivos.  

                 Todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 1), sendo o estudo previamente aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Nove de Julho, Protocolo no 182476/2008 

(Anexo 2). 

 

4.2. Delineamento do estudo 
 Este estudo tem delineamento transversal e constou de uma visita 

(Quadro 1). Primeiramente, os pacientes realizavam uma simulação do teste, 

ou seja, um treinamento prévio, a fim de verificar se os mesmos apresentavam 

coordenação motora para acompanhar o ritmo desencadeado pelo estímulo 

sonoro e logo após foi realizada a espirometria pós-broncodilatador. 

 A seguir, a ordem dos testes foi randomizada e os pacientes 

realizaram o TDC ou o TDIM. O tempo de repouso entre os testes foi de uma 

hora. 
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Quadro 1 – Fluxograma do estudo. 

 

 

4.3. Avaliações 
4.3.1. Espirometria  
 Os testes de espirometria foram realizados no equipamento CPFS/D 

USB (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 Espirometria19. Todos os pacientes realizaram as 

manobras após broncodilatador (salbutamol 400 µcg via inalatória). As 

seguintes variáveis serão registradas: CVF, VEF1, VEF1/CVF. Os valores 

obtidos serão expressos em valores absolutos e em porcentagem do previsto 

para a população brasileira20.  
 

4.3.2. Classificação da gravidade da DPOC   
Segundo os critérios da global initiative for chronic obstructive lung 

disease (GOLD)21, a gravidade da DPOC foi classificada em leve (VEF1/CVF < 

0,70; VEF1 ≥ 80% do previsto), moderada (VEF1/CVF < 0,70; 50% ≤ VEF1 < 

80% do previsto), grave (VEF1/CVF < 0,70; 30% ≤ VEF1 < 50% do previsto) e 

muito grave (VEF1/CVF < 0,70; VEF1 < 30% do previsto).  

                Treinamento prévio 

Espirometria 

  TDC 
1h de repouso 

Randomização 

   TDIM 
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4.3.3. Índice de massa corpórea  
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 índice de 

massa corpórea (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 normal (22-27 kg/m2), abaixo do peso (< 22 kg/m2) e obesos (> 

27 kg/m2)22.  

 

4.3.4. Teste do degrau de Chester 
O teste foi realizado em degrau único com uma altura de 20 cm, largura 

de 50 cm por 50 cm de extensão15. O ritmo do teste foi imposto por sinais 

sonoros obtidos a partir de um CD, reproduzindo os estágios preconizados pelo 

TDC, resumidos a seguir:  

Estágio 1 – 15 degraus/minuto 

Estágio 2 – 20 degraus/minuto  

Estágio 3 – 25 degraus/minuto  

Estágio 4 – 30 degraus/minuto  

Estágio 5 – 35 degraus/minuto 

  

       Durante o teste, os pacientes utilizaram máscara facial conectada ao 

aparelho VO2000 (MedGraphics Corporation®, St. Paul, MN, USA). O registro 

das variáveis metabólicas (VO2 e VCO2) e ventilatórias (VE) foi realizado a 

partir da média de três respirações. Um pneumotacógrafo (PreVentTM) de baixo 
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fluxo (taxa 2-30 L.min-1)  foi utilizado para o registro dos dados em repouso e o 

de alto fluxo (taxa 10-120 L.min-1) durante a realização dos testes. De acordo 

com as instruções do fabricante, o sistema foi calibrado antes de cada teste 

através da calibração automática. 

A FC e a saturação periférica da oxihemoglobina (SpO2) foram registradas 

continuamente. Para a determinação da FC foi utilizado um frequencímetro da 

marca Polar®. A FC máxima prevista foi determinada pela seguinte fórmula: 

220 – idade (anos). A FC foi expressa em valores absolutos e em porcentagem 

do previsto pela seguinte equação: (FC no pico do exercício / FC máxima 

prevista) x100.  

A SpO2 foi monitorada pelo oxímetro de pulso (Ohmeda Biox 3740®, Boulder, 

Colo, USA). A diferença da saturação periférica de oxigênio (ΔSpO2) foi 

calculada subtraindo-se a saturação no pico do exercício da saturação basal e 

dividindo-se este resultado pela saturação basal e multiplicando-se por 100. Foi 

considerada dessaturação uma queda maior ou igual a quatro pontos da 

saturação basal23. 

Os escores de percepção do esforço foram avaliados no repouso e 

imediatamente após o término do exercício. Para a avaliação da dispnéia e 

fadiga em membros inferiores foi utilizada a escala de percepção do esforço de 

Borg modificada24 (EPE-D e EPE-MMII, respectivamente).  

O teste foi interrompido pelo paciente devido aos sintomas de dispnéia e/ou 

fadiga em membros inferiores ou pelo examinador devido à incapacidade do 

paciente em manter o ritmo do teste ou na presença de critérios para 

interrupção do teste, segundo as diretrizes para Testes de Função Pulmonar25 

e para o Teste de Exercício Cardiopulmonar (TECP)26. 

Para análise de correlação, a variável desfecho foi o Trabalho (T) realizado no 

TDC, calculado pela seguinte equação: altura do degrau (m) x número total de 

degraus (NTD) x peso (Kg) x 0,16357. 

 

 

4.3.5. Teste do degrau incremental modificado 
                 O teste foi realizado na mesma plataforma descrita no TDC15. O 

TDIM iniciou com ritmo de 10 degraus/minuto e incrementos no ritmo de um 

degrau a cada 30 segundos imposto por sinais sonoros obtidos a partir de um 
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CD17. O mesmo sistema de medida dos gases expirados descrito no TDC foi 

utilizado para avaliar as variáveis metabólicas e ventilatórias durante o TDIM. 

Assim como no TDC, a FC e a SpO2 foram registradas continuamente. Os 

escores de percepção de dispnéia e fadiga de membros inferiores, utilizando-

se a escala de percepção do esforço de Borg modificada24, foram avaliados no 

repouso e imediatamente após o término do exercício. Os critérios de 

interrupção do teste foram os mesmos descritos no TDC.  

Para análise de correlação, o mesmo cálculo descrito no TDC foi utilizado para 

estimar o Trabalho realizado no TDIM7. 

 

4.3.6. Classificação da capacidade aeróbia 
 O VO2 previsto foi calculado segundo as equações de Neder et al 

para a população brasileira27,28. Foi considerada presença de limitação 

ventilatória ao teste, quando a relação VE/VVM foi maior ou igual a 0,8026. 

 

4.4. Análise estatística 
 Levando-se em consideração o desvio-padrão da variável VO2 em teste 

do degrau publicado pelo nosso grupo (220 mL)29, assumindo-se uma diferença 

de consumo de oxigênio no pico do exercício entre os testes de 200 mL, um 

erro β de 0,2 e um erro α de 0,05, o tamanho amostral resultante é de 19 

pacientes com DPOC.  

                As distribuições paramétricas das características basais foram 

expressas em média e desvio padrão (DP). O teste de Kolmogorov- Smirnov foi 

utilizado para verificar a aderência da distribuição dos dados na curva de 

normalidade. A EPE-D e EPE-MMII foram expressas em mediana e seus 

valores em mínimos e máximos. As diferenças entre as mesmas variáveis entre 

os TDC e o TDIM foram analisadas pelo teste t de Student pareado. A 

comparação do VO2 pico, VE, FC, SpO2 e o número total de degraus foi 

analisada pela disposição gráfica de Bland-Altman. 

  O coeficiente de correlação de Pearson (r) foi utilizado para 

associação entre o Trabalho no TDC e TDIM e as variáveis de distribuição 

paramétrica (idade, VEF1, CVF, VO2, FC, VE, VE/VVM, SpO2). O coeficiente de 

correlação de Spearman foi utilizado para associação entre as variáveis não-

paramétricas (EPE-D e EPE-MMII).  
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       Um valor de p ≤ 0,05 foi considerado significante. A análise 

estatística foi realizada no programa SPSS for Windows (versão 13.0).  

 

5. Resultados 
Foram avaliados 32 pacientes (7 mulheres). Pela análise do IMC 14 

pacientes foram classificados como normais, sete abaixo do peso e 11 com 

obesidade. Segundo os critérios do GOLD21, três pacientes foram classificados 

como padrão obstrutivo leve, 11 como moderado, 17 como obstrutivo grave e 

um paciente apresentava obstrução muito grave. A Tabela 1 contém os dados 

demográficos, antropométricos e de função pulmonar da amostra estudada.  

 

Tabela 1 – Dados demográficos, antropométricos e de função pulmonar da 

amostra estudada. 

Variáveis Média ± DP (n ═ 32) 

Idade, anos 67 ± 8 
IMC, kg/m2 25,70 ± 5,07 

VEF1, L 1,23 ± 0,46 

VEF1, % prev 50,34 ± 15,40 

CVF,  L 2,74 ± 0,86 

CVF,  % prev 81,32 ± 18,46 

VEF1/CVF 0,46 ± 0,11 

 
Todos os pacientes realizaram o protocolo proposto, executando os dois 

TD. Na condição de repouso, não foi observada diferença estatisticamente 

significante nas variáveis metabólicas, ventilatórias, cardiovasculares, de trocas 

gasosas e percepção do esforço entre os dois testes (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

Definição das abreviaturas: IMC: índice de massa corpórea; kg/m2: quilograma por metro ao quadrado; L: litro; % prev:: 
porcentagem do previsto; CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; 
VEF1/CVF: relação do volume expiratório forçado no primeiro segundo e capacidade vital forçada. 
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Tabela 2 – Variáveis do teste ergoespirométrico na condição de repouso nos 

TD C e TDIM. 

 

Variáveis        TDC TDIM 

   Metabólicas   

VO2, L/min 0,24 ± 0,04 0,25 ± 0,06 

VCO2, L/min 0,23 ± 0,06 0,22 ± 0,07 

   Ventilatórias   

VE, L/min 7,86 ± 1,37 7,87 ± 1,44 

VE/VVM 0,17 ± 0,06 0,18 ± 0,06 

Cardiovasculares   

FC, bpm 85,88 ± 13,07 85,69 ± 12,85 

     FC, % 56,68 ± 8,92 56,58 ± 8,89 

Trocas Gasosas   

 SpO2, % 93,50 ± 2,13 93,38 ± 2,25 

EPE   

     Dispnéia 0 (0-3) 0 (0-4) 

     Fadiga – MMII 0 (0-4) 0 (0-4) 
Definição das abreviaturas: VO2, L/min: consumo de oxigênio, expresso em litros por minuto; VCO2, L/min: produção 

de dióxido de carbono, expresso em litros por minuto; VE, L/min: ventilação minuto, expressa em litros por minuto; 

VE/VVM: relação ventilação minuto pela ventilação voluntária máxima; FC, bpm: frequência cardíaca, expressa em 

batimentos por minuto; FC, %: Frequência cardíaca expressa em porcentagem do previsto; SpO2, %: saturação 

periférica de oxigênio, expressa em porcentagem; EPE: escala de percepção de esforço; MMII: membros inferiores. 

 

As respostas metabólicas, cardiovasculares e ventilatórias no pico do exercício 

foram similares entre o TDC e o TDIM, diferentemente da duração do teste e 

no número total de degraus (Tabela 3). 

Em relação à dessaturação durante o TDC e o TDIM, a magnitude da queda da 

SpO2 foi semelhante entre os testes (Tabela 3).  
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Tabela 3 – Variáveis do teste ergoespirométrico no pico do exercício nos TDC 

e TDIM. 

Variáveis TDC TDIM 

Metabólicas   

VO2, L/min 1,22 ± 0,59 1,24 ± 0,55 

VO2, % prev 88,75 ± 34,19 89,16 ± 31,08 

VCO2, L/min 1,33 ± 0,86 1,39 ± 0,80 

Ventilatórias   

VE, L/min 30,77 ± 12,73 29,97 ± 11,66 

VE/VVM 0,63 ± 0,14 0,61 ± 0,14 

Cardiovasculares   

FC, bpm 130,03 ± 18,84 129,16 ± 18,82 

FC, % 85,69 ± 12,66 84,66 ± 12,85 

Trocas Gasosas   

SpO2, % 87,28 ± 6,64 86,56 ± 5,62 

ΔSpO2, % - 6,67 ± 6,55 - 7,27 ± 6,06 

EPE   

Dispnéia 4,5  (1-9) 5 (1-9) 

Fadiga MMII 4 (0-8) 4 (0-8) 

Tempo, s 241,16 ± 123,35 360,31 ± 171,05 * 

NTD 76,88 ± 50,62 103,38 ± 60,00 * 

  
Definição das abreviaturas: VO2, L/min: consumo de oxigênio, expresso em litros por minuto; VO2, %: consumo 

máximo de oxigênio, expresso em porcentagem do previsto; VCO2, L/min: produção de dióxido de carbono, expresso 

em litros por minuto; VE, L/min: ventilação minuto, expressa em litros por minuto; VE/VVM: relação ventilação minuto 

pela ventilação voluntária máxima; FC, bpm: frequência cardíaca, expressa em batimentos por minuto; FC, %: 

frequência cardíaca expressa em porcentagem da frequência máxima prevista; SpO2, %: saturação periférica de 

oxigênio, expressa em porcentagem; ΔSpO2, %: diferença da saturação periférica de oxigênio, expressa em 

porcentagem; EPE: escala de percepção de esforço; MMII: membros inferiores; NTD: número total de degraus; * p ≤ 

0,05. 

 

           Ao analisarmos a disposição gráfica de Bland-Altman foi observado que 

a média das diferenças do NTD entre o TDC e o TDIM foi de -26,50 degraus 

com uma grande variabilidade nos limites superior e inferior de 29,35 degraus e 
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-82,35 degraus, respectivamente (Figura 2). Na Figura 3, pode ser visualizada 

a disposição gráfica de Bland-Altman para o VO2, VE, FC e SpO2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Comparação do NTD entre o TDC e o TDIM pela disposição gráfica 

de Bland-Altman. A linha em negrito é referente à média das diferenças e as 

tracejadas indicam o intervalo de confiança de 95%. 
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Figura 3 – Disposição gráfica de Bland-Altman para as variáveis no pico do 

exercício entre TDC e TDIM: A: VO2 (média das diferenças: -0,02 L.min-1 com 

limites superior e inferior de 0,54 L.min-1 e -0,58 L.min-1, respectivamente); B: 

VE (média das diferenças: 0,80 L.min-1 com limites superior e inferior de 10,84 

L.min-1 e -9,24 L.min-1, respectivamente); C: FC (média das diferenças: 0,88 

bpm com limites superior e inferior de 11,62 bpm e -9,87 bpm, 

respectivamente); D: SpO2 (média das diferenças: 0,72% com limites superior 

e inferior de 6,76% e -5,32%, respectivamente). A linha em negrito é referente 

à média das diferenças e as tracejadas indicam o intervalo de confiança de 

95%. 
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                 Em relação às variáveis no pico do exercício durante o TDIM, foi 

observada uma forte correlação entre o Trabalho com a VE (r = 0,72) e VO2 (r = 

0,84), moderada correlação com o VEF1 (r = 0,54), CVF (r = 0,45) e fraca 

correlação com a idade (r = -0,37). No TDC foi observada uma correlação muito 

forte com o VO2 (r = 0,90), moderada correlação com o VEF1(r = 0,60), CVF (r = 

0,52) e FC (r = 0,52), fraca correlação com a % da FC máxima prevista (r = 

0,38). Em ambos os testes, não foram observadas correlações entre o 

Trabalho e a SpO2 bem como com a EPE-D e EPE-MMII. 
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6. Discussão 
No presente estudo foram comparadas as respostas metabólicas, 

cardiovasculares e ventilatórias entre o TDC e o TDIM em pacientes com 

DPOC. As respostas ventilatórias e cardiovasculares foram similares no pico do 

exercício em ambos os testes. O melhor desempenho no TDIM em relação ao 

TDC foi para o NTD (103 ± 60 vs 76 ± 50; respectivamente) e tempo total de 

teste (360 ± 171 vs 241 ± 123; respectivamente). O Trabalho realizado no 

TDIM correlacionou-se com a idade, função pulmonar e com as variáveis de 

VO2 e VE no pico do exercício. No TDC, o Trabalho também se correlacionou 

com a função pulmonar e com o VO2 no pico do exercício. 

O TDC e o TDIM possuem perfil incremental que são particularmente 

úteis para definir a tolerância máxima ao exercício e seus possíveis fatores 

limitantes. Em ambos os testes espera-se que as respostas metabólicas e 

cardiovasculares no pico do exercício sejam máximas, como as obtidas no 

presente estudo. Tais resultados vão ao encontro do estudo de Debigaré et al18 

que comparou diferentes taxas de incremento (5, 10 e 20 watts/minuto) em 10 

pacientes com DPOC (VEF1: 33 ± 8%), observando que a taxa de incremento 

influencia a carga máxima atingida, porém no pico do exercício o VO2, FC, VE, 

EPE-D e EPE-MMII foram comparáveis entre os incrementos de 5, 10 e 20 

watts/minuto. Os mesmos achados foram encontrados no estudo de Miyahara 

et al30 que analisou as  respostas cardiorrespiratórias em diferentes taxas de 

incrementos (5, 10 e 20 Watts/minuto) no pico do exercício em pacientes com 

DPOC (VEF1: 38,6 ± 9,9%). 

Corroborando com os achado anteriores, Benzo et al31, com o objetivo 

de selecionar o teste de exercício mais apropriado para DPOC grave (VEF1: 

32,7 ± 7,8%), não encontraram diferença estatística na VE, FC e VO2 no pico 

do exercício entre três protocolos do tipo rampa (incrementos de 4, 8 e 16 

Watts/minuto) e um protocolo do tipo degrau (incrementos de 8 Watts/min).  

 Resultados semelhantes aos nossos foram observados por Turner 

et al32 que, ao estudarem as respostas cardiorrespiratórias e de dispnéia em 20 

pacientes com DPOC (VEF1: 28,9 ± 7,9%) submetidos ao TC6, ST e teste 

incremental em cicloergômetro, não observaram diferença  estatisticamente  
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significante no VO2, FC e % FC máxima prevista entre os testes no pico de 

exercício. 

  O ST pode ser comparado com o TDIM, uma vez é um teste limitado por 

sintoma, com característica incremental, composto por 12 estágios, cuja 

velocidade varia de 0,5 m/s até 2,37 m/s, permitindo que um largo espectro de 

comprometimento da doença pulmonar, como pacientes menos e mais graves, 

possa ser avaliado. Além disso, o ST determina respostas cardiorrespiratórias 

e de percepção do esforço similares àquelas atingidas no pico do exercício no 

teste incremental realizado em cicloergômetro4. Interessante ressaltar que, 

assim como no ST, as respostas metabólicas (VO2) e cardiovasculares (FC e 

% FC máx prev) no pico do exercício também foram similares entre o TC6 e o 

teste incremental máximo realizado em cicloergômetro. Esse achado foi 

primeiramente demonstrado por Troosters et al33 em 20 pacientes com DPOC 

(VEF1: 45 ± 14%). A partir desse estudo discute-se a convencional 

classificação do TC6 como teste submáximo, uma vez que entre três e seis 

minutos de teste, o consumo de oxigênio apresentou valores muito próximos do 

consumo de oxigênio no pico do exercício obtido no teste cardiopulmonar 

máximo realizado em cicloergômetro. Tais resultados também foram 

encontrados no estudo de Luxton et al34 que observaram similar VO2 e FC no 

pico do exercício entre o TC6, ST e o teste incremental em cicloergômetro em 

pacientes com DPOC (VEF1: 52 ± 20%).   

Em relação à resposta cardíaca, ambos os testes, TDC e TDIM, 

resultaram numa FC no pico do exercício que correspondeu, em média, a 85% 

da FC máxima prevista. Valores semelhantes foram observados quando se 

contrastou outros testes de campo, como o TC6 32,33 e ST32, com o teste de 

exercício cardiopulmonar máximo. 

Em relação à duração total do teste e a carga total de trabalho, 

observamos que o TDIM determinou melhor desempenho do que o TDC 

(aproximadamente 6 vs 4 minutos, respectivamente). Esse achado pode ser 

atribuído a diferentes taxas de incrementos entre os testes, ou seja, por ter 

incrementos mais suaves e constantes, o TDIM foi mais tolerado pelos 

pacientes. Tal assertiva pode ser baseada no estudo de Debigaré et al18 o qual  
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demonstrou que quando maiores incrementos são utilizados durante um teste 

de exercício, menor será sua duração.  

  A American Thoracic Society/American College of Chest Physicians 

(ATS/ACCP) recomendam que a duração desejada de um teste de exercício 

seja de 8 a 12 minutos35. Essa recomendação é baseada em dados gerados 

em indivíduos saudáveis36, o que pode não ser aplicável em pacientes com 

DPOC moderada-grave, pois outros fatores como o descondicionamento 

físico37, disfunção muscular periférica38,39 e limitação ventilatória40 reduzem a 

tolerância ao exercício. É valido notar que no estudo de Debigaré et al18, 

incrementos de 5 Watts/minuto e 20 Watts/minuto em cicloergômetro, levaram 

os pacientes a concluírem seus testes em torno de 8 e 3 minutos, 

respectivamente. Ao avaliar a influência da taxa de incremento (16 Watts/min 

vs 5 ou 10 Watts/min) na respostas ao exercício em pacientes com hipertensão 

pulmonar, Gläser et al41 também observaram um tempo total de teste inferior a 

seis minutos.  

O fato da duração do TDC e TDIM ter sido inferior ao preconizado pela 

ATS/ACCP35, o TDIM, em média, resultou em um tempo semelhante ao de 

outros testes de campo como o TC6 e ST. Esse último, apesar de não ser 

limitado por tempo, no estudo de Onorati et al42 e Turner et al32 apresentou 

aproximadamente uma duração 6,6 min vs 6,1 min, respectivamente, similar ao 

TC6. Seria esperado menor tempo de teste no TD do que nos testes de 

caminhada realizados no plano, pois maior Trabalho é realizado pelo paciente, 

uma vez que este tem que deslocar seu peso contra a gravidade, repetidas 

vezes. Esse maior Trabalho pode ser justificado pela maior produção de lactato 

sanguíneo e pronunciada hiperinsulflação pulmonar quando se comparou subir 

lances de escadas com o TC6 em pacientes com DPOC pulmonar grave43. 

Entretanto, o TDIM por ter um ritmo inicial leve (10 degraus/minuto) promoveu 

um tempo de teste semelhante aos testes de caminhada e superior ao do TDC, 

o qual inicia com um ritmo de 15 degraus/minuto.   

Ao procedermos às correlações, observamos uma correlação 

negativa entre o Trabalho no TDIM com a idade que pode ser explicada pelo 

declínio da capacidade física, decorrentes de mudanças estruturais e 

funcionais peculiares ao envelhecimento. Adicionalmente, ao analisarmos a 
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correlação do Trabalho realizado no TDC e no TDIM com a função pulmonar 

verificou-se que essa foi moderada. Essa força de associação foi semelhante 

àquela observada entre a distância percorrida no TC6 e ST com o VEF1
44-46. 

Similarmente, a correlação observada entre o Trabalho e o VO2 e VE no pico 

do exercício foi próxima daquela obtida entre essas variáveis e a distância no 

ST42. Desta forma, o Trabalho realizado no teste do degrau pode ser 

representativo da capacidade funcional.  
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7. Implicações Clínicas  
     Diante de inúmeros protocolos do TD já existentes, a escolha por 

uma adaptação no TDC foi devido ao fato do mesmo ter sido utilizado 

recentemente para estimar a capacidade aeróbia em pacientes com SDRA11,12. 

Entretanto seus incrementos são abruptos e substanciais ao longo do teste, o 

que pode não ser tolerado por pneumopatas. Essa assertiva pode ser 

confirmada por Camargo et al16 que constataram que a maioria dos pacientes 

com DPOC foram capazes de realizar apenas os dois primeiros estágios do 

TDC. A adaptação do TDC em TDIM resultou em maior tempo de realização do 

teste, que é comparável ao executado em outros testes clínicos de campo. 

Desta forma, o TDIM pode ser um substituto ao TC6 e ST quando longos 

corredores não são disponíveis em ambientes como hospital, ambulatório e 

domicílio. 

 O treinamento em degrau tem sido utilizado como parte do treinamento 

aeróbio em alguns programas de reabilitação pulmonar, sendo realizado de 

forma não padronizada47,48. Geralmente, todo treinamento aeróbio é baseado 

em uma porcentagem da carga máxima atingida em um teste máximo. Desta 

forma, sugerimos que, ao ser realizado o treinamento em degrau, 

primeiramente o paciente realize o TDIM e, a partir do NTD seja estipulado o 

ritmo (número de degraus por minuto) que o paciente deve manter durante o 

treinamento. Como é recomendado treinamento aeróbio de alta intensidade49, 

acreditamos que o TDIM, por ter resultado em um maior número total de 

degraus (NTD), determinará uma maior carga absoluta ao se utilizar uma 

porcentagem entre 60 a 80% do NTD.  
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8. Limitações do estudo  
    Uma das limitações do nosso estudo foi a utilização do aparelho 

portátil VO2000 (MedGraphics Corporation®, St. Paul, MN, USA) cuja acurácia 

e variabilidade foi inferior ao padrão-ouro de medida dos gases expirados, ou 

seja, Bolsa de Douglas50. Entretanto, acreditamos que sua variabilidade foi 

minimizada, pois o paciente realizou os dois testes no mesmo dia. 

Outra limitação a ser considerada é o chamado “efeito teto”, ou seja, o 

número máximo de degraus que um indivíduo pode realizar por minuto pode 

ser atingido sem que o mesmo interrompa o teste por dispnéia e/ou fadiga. 

Podemos ressaltar que esse “efeito teto” também é observado no TC6 e no ST, 

nos quais não é permitido o paciente correr. Comparativamente ao TDC, o 

TDIM parece retardar esse efeito teto, pois inicia com um menor ritmo e possui 

incrementos mais suaves. Por exemplo, em média, os nossos pacientes 

realizaram 4 minutos do TDC, o que corresponde a 20 degraus/minuto. No 

TDIM para os pacientes atingirem esse mesmo ritmo é necessário um tempo 

de teste de 6 minutos. Além disso, é válido destacar que nenhum de nossos 

pacientes atingiu o último estágio do TDC que possui um ritmo de 35 

degraus/min, que só seria atingido no TDIM entre 13 e 14 minutos de teste, 

faixa superior recomendada pela ATS/ACCP35. 
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9. Implicações para a pesquisa 
  Assim como nos testes em cicloergômetro pode-se optar por 

incrementos de 5 a 30 Watts/min, dependendo da capacidade física basal, 

acreditamos que o mesmo deva ser considerado para testes do degrau com 

perfil incremental, ou seja, dependendo do maior ou menor comprometimento 

da capacidade de exercício, o teste do degrau deveria iniciar com maior ou 

menor ritmo e incrementos. Desta forma, sugerimos que o TDIM, para os 

pacientes mais graves, inicie com um ritmo inferior ao testado no presente 

estudo e que incrementos maiores sejam testados nos pacientes mais leves.   

   O TDIM deve ser validado como teste máximo contrastando-o com o 

teste de exercício cardiopulmonar máximo.  

   Estudos analisando o treinamento em degrau baseado no TDIM 

devem ser realizados.  
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10. Conclusão 
As respostas metabólicas, cardiovasculares e ventilatórias durante o 

TDC e o TDIM foram similares no pico do exercício, porém a duração e o NTD 

foram superiores no TDIM. Em ambos os testes, o Trabalho se correlacionou 

com a função pulmonar e com as variáveis no pico do exercício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

11. Referências bibliográficas 
1. Hill K, Goldstein RS. Limited functional performance in chronic obstructive 

pulmonary disease: nature, causes and measurement. COPD 

2007;4(3):257-61.  

2. ACCP/AACVPR Pulmonary Rehabilitation Guidelines Panel. Pulmonary 

rehabilitation: joint ACCP/AACVPR evidence-based guidelines. Chest 

1997;112:1363-1396. 

3. American Thoracic Society. ATS Statement: guidelines for the six-minute 

walk test. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:111-17. 

4. Singh SJ, Morgan MD, Scott S, Walters D, Hardman AE. Development of a 

shuttle walking test of disability in patients with chronic airways obstruction. 

Thorax 1992;47(12):1019-24. 

5. Sounders CR. Clinical evaluation of the patient for thoracic surgery. Surg 

Clin N AM 1961;41:545-556. 

6. Van Norstrand D, Kjeslberg MO, Humphrey EW. Presectional evaluation of 

risk from pneumonectomy. Surg Gynecol Obstet 1968;127:306-3120. 

7. Olsen GN, Bolton RJW, Weiman DS, Hornung CA. Stair climbing as an 

exercise test to predict the postoperative complications of lung resection. 

Two years´ experience. Chest 1991;99(3):587-590. 

8. Holden DA, Rice TW, Stelmach K, Meeker DP. Exercise testing, 6-min walk, 

and stair climbing in the evaluation of patients at high risk for pulmonary 

resection. Chest 1992;102:1774-1779.  

9. Brunelli A, Refai MA, Monteverde M, Borri A, Salati M, Fianchini A. Stair 

climbing test predicts cardiopulmonary complications after lung resection. 

Chest 2002;121:1106-1110.  

10. Pollock M, Roa J, Benditt J, Celli B. Estimation of ventilatory reserve by stair 

climbing. A study in patients with chronic airflow obstruction. Chest 

1993;104:1378-1383. 

11. Lau MC, Ng YF, Jones YM, Lee WC, Siu HK, Hui SC. The impact of severe 

acute respiratory syndrome on the physical profile and quality of life. Arch 

Phys Med Rehabil 2005;86:1134-1140. 

12. Lau MC, Ng YF, Jones YM, Lee WC, Siu HK, Hui SC. A randomized 

controlled trial of the effectiveness of an exercise training program in patients 



24 

 

recovering from severe acute respiratory syndrome. Aust J Physiother 

2005;51:213-219. 

13. Sykes K, Roberts A. The Chester step test—a simple yet effective tool for 

the prediction of aerobic capacity. Physiotherapy 2004;90:183-188.  

14. Buckley JP, Sim J, Eston RG, Hession R, Fox R. Reliability and validity of 

measures taken during the Chester step test to predict aerobic power and to 

prescribe aerobic exercise. Br J Sports Med 2004;38:197-205. 

15. Sykes K. Capacity assessment in the workplace: a new step test. 

Occupational Health 1995; 47:20-22. 

16. Camargo AA, Justino T, Andrade CHS, Malaguti C, Dal Corso S. Chester 

step test in patients with chronic obstructive pulmonary disease: reliability 

and correlations with functional parameters. Submitted to Respiratory Care, 

2010. 

17. Dal Corso S, Oliveira AN, Izbicki M, Cianci RG, Malaguti C, Nery LE. 

Symptom-limited incremental step test in COPD patients: reproducibility and 

validity compared to incremental cycle ergometry. In: International 

Conference of Americah Thoracic Society, 2009, San Diego. Am J Crit Care 

Med 2009; 179:A2364. 

18. Debigaré R, Maltais F, Mallet M, Casaburi R, LeBlanc P. Influence of work 

rate incremental rate on the exercise responses in patients with COPD. Med 

Sci Sports Exerc 2000;32(8):1365-8. 

19. Pereira CAC, et al. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 

(SBPT). I Consenso Brasileiro sobre Espirometria. J Pneumol 1996; 

22(3):105-64. 

20. Neder JA, Andreoni S, Lerario MC, Nery LE. Reference values for lung 

function tests. II. Maximal respiratory pressures and voluntary ventilation. 

Brazilian Journal of Medical of Biological Research 1999; 32:719-727. 

21. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for 

diagnosis, management, and prevention of COPD [Internet] [updated 2005]. 

Available from: http://www.goldcopd.org. 

22. Lipschitz DA. Screening for nutritional status in the elderly. Prim Care 

1994;21(1):55-67. 

 



25 

 

23. Lama VN, Flaherty KR, Toews GB, et al. Prognostic value of dessaturation 

during a 6-minute walk test in idiopathic interstitial pneumonia. Am J Respir 

Crit Care Med 2003;168(9):1084-90. 

24. Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc 

1982;14:377-81. 

25. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Diretrizes para testes de 

função pulmonar. J Pneumol 2002;28(Suppl 3):S1-S82.  

26. Neder JA, Nery LE. Teste de Exercício Cardiopulmonar. J Pneumol 

2002;28(Suppl 3):S166-S206.  

27. Neder JA, Nery LE, Castelo A, Andreoni S, Lerario MC, Sachs A, Silva AC, 

Whipp BJ. Prediction of metabolic and cardiopulmonary responses to 

maximum cycle ergometry: a randomized study. Eur Respir J 

1999;14(6):1304-13. 

28. Neder JA, Nery LE, Bagatin E, Lucas SR, Anção MS, Sue DY. Differences 

between remaining ability and loss of capacity in maximum aerobic 

impairment. Braz J Med Biol Res 1998;31(5):639-46.  

29. Dal Corso S, Duarte SR, Neder JA, Malaguti C, et al. A step test to assess 

exercise-related oxygen dessaturation in interstitial lung disease. Eur Respir 

J 2007;29(2):330-336. 

30.  Miyahara N, Eda R, Takeyama H, Maeda T, Aoe K, Kunichika N, Kohara H, 

Harada M. Cardiorespiratory responses during cycle ergometer exercise with 

different ramp slope increments in patients with chronic obstructive 

pulmonary disease. Intern Med 2000;39(1):15-9. 

31. Benzo RP, Paramesh S, Patel SA, Slivka WA, Sciurba FC. Optimal protocol 

selection for cardiopulmonary exercise testing in severe COPD. Chest 

2007;132(5):1500-5. 

32. Turner SE, Eastwood PR, Cecins NM, Hillman DR, Jenkins SC. Physiologic 

responses to incremental and self-paced exercise in COPD. Chest 

2004;126(3):766-773. 

33.  Troosters T, Vilaro J, Rabinovich R, Casas A, Barberà JA, Rodriguez-Roisin 

R, Roca J. Physiological responses to the 6-min walk test in patients with 

chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2002;20(3):564-569. 

 

 



26 

 

 

34. Luxton N, Alinson JA, Wu J, Mackey MG. Relationship between field walking 

tests and incremental cycle ergometry in COPD. Respirol 2008;13(6):856-

862. 

35.  American Thoracic Society, American College of Chest Physicians. 

ATS/ACCP statement on cardiopulmonary exercise testing. Am J Respir Crit 

Care Med 2003;167(2):211-277. 

36. Buchfuhrer MJ, Hansen JE, Robinson TE, Sue DY, Whipp BJ. Optimizing 

the exercise protocol for cardiopulmonary assessment. J Appl Physiol 

1983;55(5):1558-1564. 

37. Gosselink R, Troosters T, Decramer M. Peripheral muscle weakness 

contributes to exercise limitation in COPD. Am J Rrespir Crit Care Med 

1996;153(3):976-80. 

38. Spruit MA, Gosselink R, Troosters T, De Paepe K, Decramer M. Resistance 

versus endurance training in patients with COPD and peripheral muscle 

weakness. Eur Respir J 2002;19(6):1072-1078. 

39. O`Shea SD, Taylor NF, Paratz J. Peripheral muscle strength training in 

COPD: a systematic review. Chest 2004;126(3):903-914. 

40. Neder JA, Jones PW, Nery LE, Whipp BJ. Determinants of the exercise 

endurance capacity in patients with chronic obstructive pulmonary disease: 

the power-duration relationship. Am J Rrespir Crit Care Med 2000;162:497-

504. 

41. Gläser S, Lodziewski S, Koch B, Opitz CF, Völzke H, Ewert R. Influence of 

the incremental step size in work rate on exercise response and gas 

exchange in patients with pulmonary hypertension. BMC Pulm Med 

2008;8:3. 

42. Onorati P, Antonucci R, Valli G, Berton E, De Marco F, Serra P, Palange P. 

Non-invasive evaluation of gas exchange during a shuttle walking test vs. a 

6-min walking test to assess exercise tolerance in COPD patients. Eur J 

Appl Physiol 2003;89(3):331-336. 

43. Dreher M, Walterspacher S, S onntag F, Prettin S, Kabitz HJ, 

Windisch W. Exercise in severe COPD: is walking different from stair-

climbing? Respir med 2008;102(6):912-918. 



27 

 

44. Wijkstra PJ, TenVergert EM, van der Mark TW, Postma DS, Van Altena R, 

Kraan J, Koëter GH. Relation of lung function, maximal inspiratory pressure, 

dyspnoea, and quality of life with exercise capacity in patients with chronic 

obstructive pulmonary disease. Thorax 1994;49(5):468-72. 

45. Marin JM, Carrizo SJ, Gascon M, Sanchez A, Gallego B, Celli BR. 

Inspiratory capacity, dynamic hyperinflation, breathlessness, and exercise 

performance during the 6-minute-walk test in chronic obstructive pulmonary 

disease. Am J Respir Crit Care Med 2001;163(6):1395-1399. 

46. Steiner MC, Singh SJ, Morgan MD. The contribution of peripheral muscle 

function to shuttle walking performance in patients with chronic obstructive 

pulmonary disease. J Cardiopulm Rehabil 2005;25(1):43-49. 

47. Behnke M, Jörres RA, Kirsten D, Magnussen H. Clinical benefits of a 

combined hodpital and home-based exercise programme over 18 months in 

patients with severe COPD. Monaldi Arch Chest Dis 2003;59(1):44-51. 

48. Probst VS, Trooster T, Pitta F, Decramer M, Gosselink R. Cardiopulmonary 

stress during exercise training in patients with COPD. Eur Respir J 

2006;27(6):1110-8. 

49.  Ries AL, Bauldoff GS, Carlin BW, Casaburi R, Emery CF, Mahler DA, Make 

B, Rochester CL, Zuwallack R, Herrerias C. Pulmonary rehabilitation: joint 

ACCP/AACVPR evidence-based clinical practice guidelines. Chest 

2007;131(Suppl 5):S4-S42. 

50. Crouter SE, Antczak A, Hudak JR, DellaValle DM, Haas JD. Accuracy and 

reliability of the ParvoMedics TrueOne 2400 and MedGraphics VO2000 

metabolic systems. Eur J Appl Physiol 2006;98(2):139-151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
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12.1. Anexo 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Nome do Participante: ____________________________________________. 

Endereço:______________________________________________________. 

Telefone para contato:____________Cidade:_____________CEP:_________. 

E-mail: ________________________________________________________. 

 

As Informações contidas neste prontuário serão fornecidas pelo fisioterapeuta 

mestrando, Carlos Henrique Silva de Andrade e pela Profa. Dra. Simone Dal 

Corso objetivando firmar acordo escrito mediante o qual, o voluntário da 

pesquisa autoriza sua participação com pleno conhecimento da natureza dos 

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

e sem qualquer coação. 

 

1. Título do Trabalho Experimental: Comparação das respostas ao exercício 

entre dois testes do degrau incremental em pacientes com doença pulmonar 

obstrutiva crônica. 

 

2. Objetivo: Comparar as respostas metabólicas, cardiovasculares e 

ventilatórias entre o teste do degrau de Chester (TDC) e o teste do degrau 

incremental modificado (TDIM) no pico do exercício e, secundariamente, 

correlacionar a performance do TDC  e do TDIM com as variáveis de função 

pulmonar, metabólicas, cardiovasculares e de percepção do esforço. 

 

3. Justificativa: A importância de se comparar o TDC e o TDIM ajudará a 

descobrir qual é o melhor teste para avaliar a sua capacidade de realizar 

exercícios físicos.  

 

4. Procedimentos da Fase Experimental: Para a realização do estudo, será 

necessária uma visita que constará de um treinamento prévio, a fim de verificar 

se o senhor (a) possui coordenação motora para acompanhar o ritmo dos sinais 

sonoros que estarão sendo emitidos por um CD, e da prova do sopro 

(espirometria) que avalia a função do seu pulmão. A seguir, será realizado o 
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primeiro teste que será realizado em um degrau de 20 cm de altura, onde o 

senhor (a) vai subir e descer o degrau, num ritmo imposto por sinais sonoros 

emitidos por um CD. O número de subidas aumentará a cada minuto e o senhor 

(a) poderá interromper o teste em seu esforço máximo. Após uma hora de 

repouso, o Senhor (a) realizará um novo teste no mesmo degrau. 

 

5. Desconforto ou Riscos Esperados: O senhor (a) poderá sentir intensa 

falta de ar e importante cansaço durante os testes no degrau, porém será 

permitido interromper o teste caso sinta desconforto intolerável. Pode ocorrer 

queda do oxigênio durante os testes, mas caso isso aconteça será 

administrado oxigênio. 

 

6. Informações: O senhor (a) 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, acompanharão todos os testes e assumem o compromisso de 

dar informação sobre o estudo, ainda que isso possa afetar sua vontade em 

continuar participando. 

 

7. Métodos Alternativos Existentes: nada a declarar 

 

8. Retirada do Consentimento: O senhor (a) tem a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem que 

isso lhe traga problemas ao seu tratamento. 

 

9. Aspecto Legal: Os aspectos legais estão elaborados de acordo com as 

diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa envolvendo seres humanos 

atendendo à Resolução n.º 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério de Saúde – Brasília – DF. 

 

10. Garantia do Sigilo: Os pesquisadores asseguram a sua privacidade 

quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 
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11. Formas de Ressarcimento das Despesas decorrentes da Participação 
na Pesquisa: O senhor (a) será ressarcido de despesas com eventuais 

deslocamentos. 

12. Local da Pesquisa: Laboratório de Fisiologia do Exercício da Universidade 

Nove de Julho, (UNINOVE), Campus Memorial da América Latina, localizada à 

Avenida Doutor Adolfo Pinto, 109. Prédio B, Barra Funda São Paulo - SP, 

Brasil. 

 

13. Telefones dos Pesquisadores para Contato: Laboratório de fisiologia do 

Exercício, fone: 011 xx 3265-7679; Profa Dra Simone Dal Corso; 011 xx 

82657679 e/ou mestrando Carlos Henrique Silva de Andrade, no cel. 011 xx 

66932471. 

 

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 cópia deste termo de 

consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação 

dos dados obtidos neste estudo no meio científico. 

 *Não assine este termo se ainda tiver alguma dúvida a respeito. 

 

 

São Paulo, _____ de __________________ de 2010. 

 

 

 

Nome (por extenso):______________________________________________ 

 

 

 

Assinatura:_____________________________________________________ 
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12.2. Anexo 2 - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Nove de Julho. 
 


