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Resumo 

Introdução: A bronquiectasia (BCQ) é uma doença pulmonar que tem como sintomas 

predominantes a tosse, dispneia e fadiga. Os dois últimos sintomas podem levar a um 

estilo de vida sedentário, o que poderia resultar em redução da atividade física na vida 

diária (AFVD). Objetivos: Investigar o nível de atividade física na vida diária em 

pacientes com BCQ e compará-lo com seus pares saudáveis e, secundariamente, 

analisar o impacto da dispneia no nível de AFVD e correlacionar a AFVD com a função 

pulmonar e a capacidade funcional. Metodologia: Foram avaliados 56 pacientes com 

BCQ e 21 indivíduos do grupo controle. Foi realizada espirometria, shuttle walk teste 

incremental, escala de dispneia Medical Research Council e tiveram a AFVD avaliada 

por um pedômetro. Resultados Preliminares: Não houve diferença estatisticamente 

significante no grupo BCQ em comparação ao grupo controle em relação ao número 

de passos/dia (9180,2 ± 5529,1 vs 11157,1 ± 3859,0; p = 0,14). No grupo BCQ, o 

número de passos/dia foi reduzindo conforme o escore do MRC foi aumentando 

(MRC-3: 8.708 ± 4.593, MRC-4: 6.478 ± 1.222 e MRC-5: 4.542 ± 3.400). O número de 

passos apresentou correlação fraca com a CVF (r = 0,32; p = 0,02) e SWTI (r = 0,35; 

p = 0,01). Conclusão: Os pacientes com BCQ apresentam nível similar de atividade 

física na vida diária ao de indivíduos saudáveis, níveis mais acentuados de dispneia 

parecem ter impacto na AFVD desses pacientes e quanto melhor a função pulmonar 

e capacidade funcional, mais o paciente anda no seu dia-a-dia. 

 

Introdução 

A bronquiectasia é caracterizada por dilatação permanente do brônquio 

acompanhada por alterações inflamatórias em seu lúmen as quais determinam 

infecções pulmonares recorrentes1. Tem como sintomas predominantes a tosse, 

dispneia e fadiga. Os dois últimos podem levar a um estilo de vida sedentário, o que 

poderia resultar em redução da atividade física na vida diária. Os pacientes com BCQ 

também apresentam manifestações extrapulmonares como menor capacidade 

aeróbia, funcional e da endurance muscular periférica 2,3. 

 



Objetivos 

O objetivo primário deste estudo é investigar o nível de atividade física na vida 

diária em pacientes com BCQ e compará-lo com o de um grupo controle e, 

secundariamente, analisar o impacto da dispneia no nível de atividade física na vida 

diária e correlacionar a função pulmonar e capacidade funcional com a atividade física 

na vida diária. 

 

Metodologia 

Foram avaliados 56 pacientes (32 mulheres) com diagnóstico clínico e 

tomográfico de BCQ, com idade superior a 18 anos e estáveis clinicamente (pelo 

menos quatro semanas antes de realizar o protocolo), e 21 indivíduos controles (9 

mulheres) pareados por gênero, idade e índice de massa corpórea, a partir de uma 

amostra de conveniência. Foram excluídos de ambos os grupos tabagistas ou 

indivíduos com história tabágica ≥ 10 anos-maço, incapazes de realizar as avaliações 

por limitações musculoesqueléticas, além de bronquiectásicos com doenças 

pulmonares crônicas associadas.  

 

Desenvolvimento 

Os indivíduos realizaram espirometria, shuttle walk teste incremental, 

responderam à escala de dispneia Medical Research Council e tiveram a AFVD 

avaliada por um pedômetro. Os dados apresentaram distribuição normal (teste de 

Shapiro-Wilk) e foram apresentados em média e desvio-padrão. Para comparação 

entre os grupos foi realizado o teste t de Student não pareado. A correlação utilizada 

foi a de Pearson. Um p < 0,05 será considerado significante. 

 

 

 



Resultados Preliminares 

Como esperado, os pacientes com BCQ apresentaram redução da função 

pulmonar e da capacidade de exercício em comparação ao grupo controle (SWTI 

73±15% e 76±15% do previsto, respectivamente, p < 0,01).    

 Não houve diferença estatisticamente significante no grupo BCQ em 

comparação ao grupo controle em relação ao número de passos/dia (9180,2 ± 5529,1 

vs 11157,1 ± 3859,0; p = 0,14). No entanto, durante a semana, 23 (41,07%) pacientes 

andaram menos do que 7.500 passos/dia enquanto no final de semana foram 36 

(64,29%) pacientes. Esses dados contrastam com os do grupo controle no qual três 

indivíduos (14,29%) andaram menos de 7.500 passos/dia. No grupo BCQ, o número 

de passos/dia foi similar entre os escores 1 e 2 do MRC (12.228 ± 6889 vs 12.212 ± 

5905, respectivamente), mas foi reduzindo conforme o escore foi aumentando (MRC-

3: 8.708 ± 4.593, MRC-4: 6.478 ± 1.222 e MRC-5: 4.542 ± 3.400). O número de passos 

apresentou correlação fraca com a CVF (r = 0,32; p = 0,02) e SWTI (r = 0,35; p = 0,01).

 Na presente análise parcial, os pacientes com BCQ apresentam nível similar 

de atividade física na vida diária ao de indivíduos saudáveis, níveis mais acentuados 

de dispneia parecem ter impacto AFVD desses pacientes e quanto melhor a função 

pulmonar e capacidade funcional, mais o paciente anda no seu dia-a-dia. 
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