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Resumo 

Introdução: Pacientes com DPOC e bronquiectasia (BCQ) compartilham 

sintomas semelhantes (dispneia, tosse produtiva e fadiga). Instrumentos que 

avaliam objetivamente a percepção dos sintomas em pacientes com BCQ são 

escassos. Portanto, o COPD Assesment Test (CAT), originalmente desenvolvido 

para DPOC, pode ser adequado para uso nesses pacientes. Objetivo: Validar e 

testar a reprodutibilidade do CAT para BCQ. Métodos: Trinta pacientes (15 

homens, 45 ± 14 anos, VEF1 51 ± 24% prev, CVF 72 ± 23% prev) foram 

submetidos à espirometria, shuttle walk teste incremental (SWTI, valores 

expressos em porcentagem do previsto) e teste de exercício cardiopulmonar 

exercício (TECP, carga e VO2 pico expressos em porcentagem do previsto). Eles 

responderam ao Saint George`s Respiratory Questionnaire (SGRQ),  à escala 

de dispneia Medical Research Council (MRC) e ao CAT (este em dois dias 

diferentes CAT-1 e CAT-2).  O número de passos/dia (NP) foi registrado por 

pedômetro. Resultados: Os escores do CAT correlacionaram-se positivamente 

com os escores do  SGRQ (r= 0,86, p= 0,001) e MRC (r= 0,60, p= 0,001). Foi 

observada correlação negativa entre o CAT e a função pulmonar (CVF%: r= -

0,61, p= 0,001; VEF1%: -0,58, p= 0,0001), carga pico no TECP (r= -0,42, p= 

0,02), VO2 (r= -0,43 p = 0,03), distância percorrida no SWTI (r= -0,40, p= 0,02), 

e NP (r= -0,43, p= 0,01). Houve excelente reprodutibildade entre os escores de 

CAT-1 e CAT-2 (20.2 12.7 – 26.75 e (18.9 11.7 – 26.0, respectivamente, p = 

0,14), com excelente coeficiente de correlação intraclasse (ICC: 0,92 [95% CI: 

0,83-0,96], p<0,0001). Conclusão: CAT é um questionário reprodutível, e 

parece ser um instrumento válido para medir o impacto da BCQ no bem-estar e 

na vida diária dos pacientes com esta doença.  
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Introdução  

Pacientes com DPOC e bronquiectasia (BCQ) compartilham sintomas 

semelhantes (dispneia, tosse produtiva e fadiga)1,2. Instrumentos que avaliam 

objetivamente a percepção dos sintomas em pacientes com BCQ são escassos. 

Portanto, o COPD Assesment Test (CAT), originalmente desenvolvido para 

DPOC3, pode ser adequado para uso nesses pacientes. 

Objetivos 

Validar e testar a reprodutibilidade do questionário CAT em pacientes com BCQ, 

e correlacionar com a capacidade aeróbia e funcional, atividade de física na vida 

diária e qualidade de vida. 

Metodologia 

Foram recrutados pacientes com diagnóstico clínico e tomográfico de 

bronquiectasia provenientes do Ambulatório de doenças obstrutivas do Hospital 

das Clínicas (FMUSP) e as avaliações foram realizadas no Setor de Reabilitação 

Cardiopulmonar da Universidade Nove de Julho. 

 

Desenvolvimento 

Estudo transversal, foi dividido em 2 visitas. Na 1ª visita os pacientes realizaram 

a Prova de Função Pulmonar, foram submetidos ao Teste de Exercício 

Cardiopulmonar(TECP), foi entregue o pedômetro, responderam escala para 

dispneia Medical Research Council(MRC) e o 1o CAT. Na 2ª visita realizaram 

dois Shuttle walking test incremental(SWTI), devolveram o pedômetro e foi 

aplicado o Saint George´s respiratory questionnaire (SGRQ) e o 2o CAT. Entre as 

visitas houve intervalo 7 a 10 dias, e antes da aplicação do 2o CAT. Os 

avaliadores foram devidamente treinados para aplicação do CAT. 

 

Resultados Preliminares 

Foram avaliados 30 pacientes, com média de idade de 45 anos, eutróficos, com 

padrão obstrutivo visto na espirometria, redução da capacidade aeróbia e 

capacidade funcional, e fisicamente ativos. 



Variáveis 
Amostra 
 (n = 30, 15 ♂) 

MRC 3 (2,75 – 4,00) 

SWT, metros (% prev) 494,4 ± 182,0 (57,0 ± 19,2) 

VO2, ml/kg/min (% prev) 19,0 ± 7,0 (62,1 ± 15,0) 

Carga, watts (% prev) 84,1 ± 46,0 (64,2 ± 25,0) 

 
Correlações 

Correlação entre o CAT e os domínios e escore total do SGRQ: CAT vs 

Sintoma (SGRQ) foi de r= 0,70 (p= <0,001),  CAT vs Atividade (SGRQ) r= 

0,73 (p= <0,001), CAT vs Impacto (SGRQ) r= 0,84 (p=<0,001) e CAT vs 

Total r=0,86 (p=<0,001). Em relação entre o CAT com o  MRC (r= 0,60). 
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