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Resumo 
Introdução: Os testes de broncoprovocação com exercícios mais comumente utilizados 
são os testes em cicloergômetro e esteira. No entanto, o teste do degrau vem sendo 
utilizado para detecção de broncoespasmo induzido pelo exercício (BIE). Objetivo: 
Investigar se um protocolo de teste do degrau incremental (TDI) equivale ao teste 
cardiopulmonar em esteira na detecção do BIE em pacientes com diagnóstico de asma. 
Metodologia: Foram avaliados pacientes com asma, recrutados do Ambulatório de 
Asma do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo, com idade 
entre 7 e 18 anos e estáveis clinicamente. Critérios de exclusão: escore 5 de gravidade 
segundo Global Initiative for Asthma, presença de outras doenças pulmonares crônicas. 
O protocolo constituiu de duas visitas, separadas por 72 horas, e a ordem dos testes foi 
randomizada. Nas visitas, os pacientes realizaram a seguinte sequência: espirometria 
pré exercício, teste de exercício de broncoprovocação (segundo a randomização) e 
espirometria nos tempos 5, 10, 15, 20 e 30 minutos após o exercício. Resultados: 
Foram estudados 16 pacientes (11 ± 3 anos, 46 ± 12 kg, 150 ± 15 cm), com função 
pulmonar basal normal (CVF: 107 ± 8 %prev, VEF1: 96 ± 13 %prev, VEF1/CVF: 83 ± 10, 
FEF25-75%: 2,1 ± 0,7). Não houve diferença em relação à maior queda do VEF1 na 
espirometria após oTDI e teste na esteira tanto em valores absolutos (-0,21 ± 0,22Le -
0,16 ± 0,18L, respectivamente) quanto em porcentagem de queda (-7 ± 7% e-7 ± 8%, 
respectivamente).Dos setepacientesque apresentaramBIE após o TDI, dois também o 
apresentaram após o teste em esteira; dos três que apresentaram BIE após o teste em 
esteira, dois também o apresentaram após o TDI (p= 0,55). Conclusão: De acordo com 
os resultados preliminares,o BIE foi equivalente entre ambos testes, podendo o TDI ser 
utilizado como teste de broncoprovocação em crianças e adolescentes asmáticos. 
 
Introdução 

A fisiopatologia do BIE é multifatorial e ainda é pouco entendida, mas tem 
sido explicada com base em duas teorias1, a teoria da hiperosmolaridade e a teoria do 
reaquecimento. A suspeita de BIE se inicia na avaliação clínica quando o indivíduo 
relata sintomas de dispnéia, tosse, sensação de aperto no peito, sibilos e dor torácica, 
este sendo um sintoma característico em menos de 20% das crianças que apresentam 



BIE2. Entretanto, o diagnóstico só é finalizado quando constatada a queda do fluxo 
aéreo, analisada pelo volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), após 
broncoprovocação medicamentosa ou por exercício. O guia mais recente da ATS3 
sobre BIE recomenda o exercício tanto em esteira quanto em cicloergômetro para 
avaliação do BIE, contanto que os testes imponham uma carga de trabalho suficiente 
para aumentar a FC até 80-90% da máxima prevista ou a ventilação em 17,5 a 21 
vezes o VEF1. O teste do degrau ganhou espaço na literatura para a avaliação do BIE. 
Devido a sua principal vantagem em relação aos demais testes de broncoprovocação 
por exercício, ou seja, seu baixo custo e sua portabilidade. 
 
Objetivo 

Investigar se um protocolo de teste do degrau incremental (TDI) equivale ao teste 
cardiopulmonar em esteira na detecção do BIE em pacientes com diagnóstico de asma. 

 
Metodologia 

Foram recrutados pacientes com diagnóstico clínico de asma provenientes do 
Ambulatório de Alergia da Disciplina de Alergia, Imunologia Clínica e Reumatologia do 
Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina-Universidade Federal de 
São Paulo. 

Desenvolvimento 

Foram incluídos pacientes com idade entre sete e 18 anos, com diagnóstico de 
asma que estavam em tratamento médico e com a asma sob controle, segundo as 
determinações descritas no GINA. Foram excluídos aqueles que não conseguiram 
realizar as avaliações do protocolo, que apresentaram infecção pulmonar aguda ou 
outras doenças pulmonares crônicas e aqueles tabagistas. Estudo transversal, foram 
realizadas as seguintes avaliações: 

Duas visitas com intervalo de 72 horas entre elas, foi feita a randomização (teste 
em esteira ou teste do degrau incremental modificado). Espirometria basal em ambas 



as visitas e após ambos os testes foi feita espirometria seriada (após 5,10, 15, 20 e 30 
minutos de ambos os testes). 

 
Resultados Preliminares 
Tabela 1- Presença de BIE determinada pelo declínio do VEF1 depois do TE e TDI.  

   TE  
  S N Total  

 
S

  2 (29%)  5 (71%)  7 (44%)  

TDII  N
  1 (11%)  8 (89%)  9 (56%)  

 Total  3 (19%)  13 (81%)  16 (100%)  
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