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Resumo: Introdução: Distintos tipos de exercícios determinam diferentes 

magnitudes de dessaturação de oxigênio em pacientes com doenças 

pulmonares. No entanto, a dessaturação induzida pelo exercício ainda não foi 

comparada entre testes em laboratório e testes de campo em pacientes com 

bronquiectasia (BQT). Objetivo: Comparar a dessaturação entre teste de 

exercício cardiopulmonar incremental em esteira (TECPI-E) e o shuttle walk 

test incremental (SWTI) e entre o teste de carga constante em esteira 

(TCCE) e SWT endurance (SWTE) em pacientes com BQT. Métodos: 72 

pacientes (28 homens, 48 ± 15 anos, VEF1: 54 ± 23% do previsto) não 

dependentes de oxigênio e estáveis clinicamente foram avaliados. A ordem de 

realização do TECPI-E e SWTI foi randomizada, mas não o TCCE e SWTE, 

pois esses necessitam dos testes anteriores. Os testes em esteira e em 

corredor foram realizados em duas visitas diferentes. Uma redução  4 na 

SpO2 foi considerada dessaturação. Resultados: Não houve diferença na 

dessaturação entre TECPI-E (- 7,7% ± 6,3%) e SWTI (- 6,3% ± 5,8%) e entre 

TCCE (- 6,8% ± 5,8%) e SWTE (- 7,2% ± 6,3%). Nos testes incrementais, houve 

concordância com a dessaturação e não dessaturação em 42 e 14 pacientes, 

respectivamente, e 39 e 16 pacientes para testes carga constante. Os testes 

incrementais, em comparação com os testes de carga constante, apresentaram 

maior distância percorrida, tempo de exercício, frequência cardíaca (FC), 

pressão arterial sistólica e dispneia. A magnitude da dessaturação foi 

semelhante entre os pacientes que atingiram 85% do FC máxima prevista 

versus aqueles que não atingiram, tanto para os testes incrementais quanto 

para os testes de endurance. Conclusão: Os testes de campo podem ser uma 

alternativa aos testes laboratoriais quando a questão clínica é investigar a 

dessaturação induzida pelo exercício em pacientes com bronquiectasia. 

INTRODUÇÃO 

Bronquiectasia (BQT) é uma doença pulmonar crônica debilitante, os 

sintomas mais comuns são tosse produtiva, fadiga, dispneia e redução da tolerância 

ao exercício. Atualmente o teste de exercício cardiopulmonar, é considerado padrão-

ouro para avaliação da tolerância ao exercício, porém seu uso é limitado devido alto 

custo. Os testes clínicos de campo, como shuttle walk test (SWT), são uma 

alternativa para a avaliação da capacidade funcional, por serem representativos das 

atividades de vida diária. Porém distintos tipos de exercícios determinam diferentes 



magnitudes de dessaturação de oxigênio em pacientes com doenças pulmonares. 

No entanto, a dessaturação induzida pelo exercício ainda não foi comparada entre 

testes em laboratório e testes de campo em pacientes com bronquiectasia (BQT). 

OBJETIVO 

Comparar a dessaturação entre teste de exercício cardiopulmonar 

incremental em esteira (TECPI-E) e o shuttle walk test incremental (SWTI) e 

entre o teste de carga constante em esteira (TCCE) e SWT endurance (SWTE) 

em pacientes com BQT. 

METODOLOGIA 

Este é um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Os 

pacientes foram recrutados no Ambulatório de Doenças Obstrutivas do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  As 

avaliações foram realizadas no setor de Reabilitação Cardiopulmonar da 

Universidade Nove de Julho. 

DESENVOLVIMENTO 

Foram incluídos pacientes com BQT, com idade ≥ 18 anos, estáveis 

clinicamente, não dependentes de oxigênio; e excluídos pacientes tabagistas ou 

com história tabágica ≥ 10 anos/maço, com outras doenças pulmonares  ou 

cardiovasculares, e com limitação cognitiva e ou musculoesquelética. O 

protocolo consistiu de 2 visitas com intervalo de 7 dias entre elas. Na visita 1  

pacientes respoderam ao Modified Medical Research Council (mMRC), 

realizaram espirometria, 1 teste incremental TECPI-E  ou SWTI conforme 

randomização, e 1 de carga constante TCCE e SWTE correspondente a versão 

incremental pois os mesmos necessitam da realização dos testes anteriores 

para estabelecer suas cargas conforme randomização do teste . Na visita 2 

realizavam nova espirometria e o teste incremental e de carga constante 

diferente dos da primeira visita. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foram avaliados 72 indivíduos, com média de idade 48  15 

anos, eutróficos (IMC: 25,31  5,5), com dispneia mMRC 3 (2 - 3), função pulmonar 

com obstrução moderada (VEF1 54  23 % prev e VEF1/CVF 0,6  0,1). Não houve 

diferença na dessaturação entre TECPI-E (- 7,7% ± 6,3%) e SWTI (- 6,3% ± 5,8%) e 



entre TCCE (- 6,8% ± 5,8%) e SWTE (- 7,2% ± 6,3%). A magnitude da dessaturação 

foi semelhante entre os pacientes que atingiram 85% do FC máxima prevista versus 

aqueles que não atingiram, em ambos os testes incrementais assim como nos testes 

de endurance. Houve concordância na dessaturação para testes incrementais em 

65% e não concordância em 35% da amostra. Em relação nos testes de carga 

constante houve concordância na de 68% e não concordância de 32%, conforme 

representado nas tabelas 1 e 2. 

Tabela 1 – Análise da concordância dos níveis de saturação e DeSpO2 de oxigênio 

nos testes de exercício incremental.  

  TECPI-E    

         Não Sim Total 
SWTI     

Não  
 
 

Sim 

 14 
 
 

5 

11 
 

 
42 

25 (35%) 
 
 

47 (65%) 
Total  19 (26%) 53 (74%) 72 (100%) 

Qui-Quadrado = 17,287; p < 0,01. 

Tabela 2 – Análise da concordância dos níveis de saturação e DeSpO2 de oxigênio 

nos testes de exercício endurance. 

  TCCE   

         Não Sim Total 

SWTE     
Não  

 
Sim 

 16 
 

10 

7 
 

39 

23 (32%) 
 

49 (68%) 

Total  26 (36%) 46 (64%) 72 (100%) 

Qui-Quadrado = 16,394; p <0,01. 
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