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ANÁLISE DA REPRODUTIBILIDADE DO QUESTIONÁRIO COPD ASSESSMENT 

TEST EM PACIENTES COM BRONQUIECTASIA NÃO-FIBROSE CÍSTICA: 

ESTUDO PRELIMINAR 

Introdução: O questionário COPD Assessment Test (CAT), é uma ferramenta 

originalmente criada para avaliar a qualidade de vida em pacientes com doença 

pulmonar obstrutiva crônica. No entanto, não é bem estabelecida a sua 

reprodutibilidade, e a sua relação com a capacidade aeróbia em pacientes com 

bronquiectasia não fibrose-cística (BCQ-nFC). Objetivo: Avaliar a 

reprodutibilidade do questionário CAT em pacientes com BCQ-nFC e 

secundariamente correlacionar com a capacidade aeróbia e qualidade de vida. 

Método: Foram avaliados 14 pacientes (10 mulheres), com média idade 55 ± 

13 anos, IMC: 27 ± 5 kg/cm2. Foram feitas duas visitas, na 1ª visita: 

espirometria; qualidade de vida foi avaliada pelo CAT (varia de 0 a 40, sendo 

pior o impacto na vida, quanto maior o valor escore) e Saint George 

Respiratory Questionnarie (SGRQ). Na 2ª visita, o CAT foi reaplicado pelo 

mesmo avaliador, foi realizado nova espirometria e o teste ergoespirométrico 

em cicloergômetro. A análise estatística: para a reprodutibilidade realizado o 

teste t pareado e o intervalo de coeficiente de correlação intraclasse (CCI) com 

seu respectivo intervalo de confiança de 95% (IC95%). Foi feita correlação de 

Pearson para o CAT, SGRQ, VO2 e carga máxima atingida no cicloergômetro. 

Significância estatística quando p<0,05. Resultados: a função pulmonar foi 

obstrutiva (CVF 80 ± 23 %prev e VEF1 69 ± 31% prev), VO2 médio: (68,4± 

7,1%prev) e carga média (73,9 ± 22,1%prev). Não houve diferença significante 

entre o primeiro e segundo CAT (21,0 ± 7,9 vs 21,2 ± 7,8; respectivamente, p= 

0,804), houve excelente concordância entre os CATs  (CCI: 0,92 (0,77 – 0,97);  

p < 0,001). Houve correlações significantes entre o CAT e o escore total do 

SGRQ (r=0,64, p=0,01), domínio sintoma (r=0,67; p=0,008), domínio impacto 

(r=0,76, p=0,001). Não houve correlação significante do CAT com o VO2 

(%prev) (r=0,25, p=0,43) e carga máxima atingida no cicloergômetro (r=0,28, 

p=0,32). Conclusão: O questionário CAT foi reprodutível para pacientes com 

BCQ-nFC, com moderada correlação com os domínios do SGRQ, e sem 

correlação com VO2 e com a carga máxima atingida no cicloergômetro. 
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