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 Resumo 

Assim como os testes da caminhada, os protocolos de teste do degrau podem 

ser divididos em auto-cadenciados e externamente cadenciados. Objetivo: 

Comparar as respostas metabólicas, cardiorrespiratórias e de trocas gasosas entre 

dois protocolos de teste do degrau: auto-cadenciado e externamente cadenciado em 

crianças e adolescentes com diagnóstico de asma. Método: Foram avaliados 

pacientes com asma, provenientes do Ambulatório de Asma do Departamento de 

Pediatria da Universidade Federal de São Paulo, com idade entre 7 e 18 anos, de 

ambos os gêneros, estáveis clinicamente e com ausência de sintomatologia 

compatível com quadro de infecção viral nas últimas seis semanas. 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 (teste do degrau incremental - TDI ou 

teste do degrau de seis minutos - TD6) foi randomizada. Resultados: Foram 

estudados 14 pacientes (11 ± 2 anos, 46 ± 10 kg, 150 ± 15 cm), com função 

pulmonar basal normal (CVF: 107 ± 8 %prev, VEF1: 99 ± 8 %prev, VEF1/CVF: 85 ± 

6, FEF25-75%: 2,4 ± 0,7). Não houve diferença no pico do exercício para VO2 (TDI: 30 

± 7 e TD6: 33 ± 7 ml/kg/min), VCO2 (TDI: 1,44 ± 0,54 e TD6: 1,47 ± 0,47L/min), VE 

(TDI: 43 ± 14 e TD6: 44 ± 15 L/min), f (TDI: 50 ± 9 e TD6: 45 ± 9 rpm), VE/VO2 (TDI: 

35 ± 13 e TD6: 31 ± 5), VE/VCO2 (TDI: 30 ± 3 e TD6: 30 ± 3),FC máx em % do 

previsto: (TDI: 82 ± 10 e TD6: 80 ± 9 %prev). Houve diferença significante no VC 

(TDI: 0,89 ± 0,28 e TD6: 1,0 ± 0,35L; p<0,001), SpO2 (TDI: 95 ± 2 e TD6: 94 ± 3; 

p=0,03) e no número de degraus (TDI: 331 ± 129 e TD6: 182 ± 6; p<0,001). 

Conclusão: Embora o número de degraus escalados tenha sido maior no TDI, 

ambos testes induziram respostas fisiológicas semelhantes no pico do exercício. 

 

 INTRODUÇÃO 

Os testes mais comumente utilizados para avaliação das respostas 

fisiológicas ao exercício são realizados em esteira ou cicloergômetro, entretanto são 

de alto custo e difícil execução. Os testes realizados em degrau vêm ganhando 

espaço, especialmente pelo baixo custo, portabilidade e facilidade de execução.1-3 

Devido a suas características o teste do degrau parece ser viável de ser realizado na 

prática clínica. Estudos comparando protocolos de teste do degrau (auto-cadenciado 

e externamente cadenciado) com tempo similar ao teste ergométrico poderiam 



elucidar se, de fato, o teste em degrau determinaria equivalentes metabólicas, 

cardiorrespiratórias e de trocas gasosas. 

 

OBJETIVOS  

Comparar as respostas metabólicas, cardiorrespiratórias e de trocas gasosas 

entre dois protocolos de teste do degrau: auto-cadenciado e externamente 

cadenciado em crianças e adolescentes com diagnóstico de asma. 

 

METODOLOGIA  

Foram incluídos pacientes com diagnóstico clínico de asma, provenientes do 

Ambulatório da Disciplina de Alergia, Imunologia Clínica e Reumatologia do 

Departamento de Pediatria da UNIFESP.  

 

DESENVOLVIMENTO  

Foram incluídos pacientes com idade entre 7 e 18 anos, de ambos os 

gêneros, estáveis clinicamente e com ausência de sintomatologia compatível com 

quadro de infecção viral (resfriado ou gripe) nas últimas seis semanas. Foram 

excluídos pacientes que apresentaram escore 5 segundoGlobal Initiative for Asthma 

(GINA)4, presença de outras doenças pulmonares crônicas, comorbidades (doenças 

cardíacas, diabetes e doenças musculoesqueléticas) e tabagismo. 

Foram realizadas duas visitas separadas por, pelo menos, 72 horas. 

Inicialmente realizada espirometria, os pacientes foram randomizados para realizar o 

teste do degrau incremental ou teste do degrau de 6 minutos. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Tabela 1. Características da amostra 

Variáveis N =14 

Idade, anos 11 ± 2 

Peso, Kg 46 ± 10 kg 

Altura, cm 150 ± 15 cm 

CVF (%prev) 107 ± 8 

VEF1 (%prev) 99 ± 8 

VEF1/CVF % 85 ± 6 

FEF25-75 % 2,4 ± 0,7 



Abreviaturas: n: número de pacientes; CVF: Capacidade vital forçada; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; 

FEF25-75: Fluxo expiratório forçado. 

 
 

Figura 2. Comparação das variáveis metabólicas, cardiorrespiratórias e de trocas 

gasosas no pico do exercício. 

Variáveis TDI TD6 

número de degraus 331 ± 129 182 ± 6* 

VO2, ml/kg/min 30 ± 7 33 ± 7 

VCO2, L/min 1,44 ± 0,54 1,47 ± 0,47 

VE, L/min 43 ± 14 44 ± 15 

f, rpm 50 ± 9 45 ± 9 

Vc, L 0,89 ± 0,28 1,0 ± 0,35* 

VE/VO2 35 ± 13 31 ± 5 

VE/VCO2 30 ± 3 30 ± 3 

FC Max, % prev 82 ± 10  80 ± 9 

SpO2 95 ± 2 94 ± 3* 

* diferença estatisticamente significante. Abreviaturas: VO2: consumo de oxigênio; VCO2: produção de gás carbônico; VE: 

ventilação; f: frequência respiratória; Vc: volume corrente;  FC: frequência cardíaca; SpO2: saturação de pulso de oxigênio; 

 

Embora o número de degraus escalados tenha sido maior no TDI, ambos 

testes induziram respostas fisiológicas semelhantes no pico do exercício. 
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