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RESUMO 

Introdução: Pessoas com bronquiectasia apresentam capacidade funcional reduzida, 

o que pode ter implicações na atividade física. No entanto, a atividade física nesses 

indivíduos nunca foi comparada à indivíduos saudáveis, e ainda não se sabe se o grau 

de dispneia tem impacto na atividade física. Objetivo: Avaliar a atividade física de 

pessoas com bronquiectasia, investigar o impacto da dispneia na atividade física e 

correlacionar com a função pulmonar e capacidade funcional, por fim identificar os 

determinantes da atividade física nesses indivíduos. Métodos: Este é um estudo 

transversal realizado com 139 indivíduos com bronquiectasia (idade: 45 ± 13 anos, 

capacidade vital forçada (CVF): 70 ± 22% do previsto, volume expiratório forçado 

(VEF1): 54 ± 25% do previsto) e em 49 pares saudáveis (grupo controle). As seguintes 

avaliações foram realizadas: espirometria, shuttle walk test incremental (SWTI) e a 

dispneia foi avaliada pela escala Medical Research Council modificada. O nível de 

atividade física na vida diária foi avaliado por pedômetro. Resultados: Os 

participantes com bronquiectasia apresentaram atividade física significativamente 

reduzida (8.290 ± 4.306 passos por dia) em comparação com os indivíduos do grupo 

controle (11,37 ± 4,24 passos por dia) (p <0,0001). Foram observadas correlações 

significantes entre a atividade física e CVF (% previsto) (r = 0,43), VEF1 (r = 0,36), 

SWTI (% previsto) (r = 0,37) e dispneia (r = -0,48). A atividade física diminuída foi 

explicada pelos seguintes determinantes: função pulmonar (R2 = 0,15), dispneia (R2 = 

0,07), SWTI (R2 = 0,04) e oxigenoterapia contínua (R2 = 0,04), explicando 32% da sua 

variância. Conclusão: Indivíduos com bronquiectasia apresentam redução da 

atividade física na vida diária. Quanto melhor a função pulmonar, capacidade funcional 

e menor a dispneia, mais ativos são os indivíduos com bronquiectasia. Os fatores 

independentes associados à atividade física reduzida são a função pulmonar, a 

dispneia, a capacidade funcional e a oxigenoterapia em longo prazo. 

 

Palavras- chave: Atividade física, atividades da vida diária, bronquiectasias, dispneia, 

teste de exercício, oxigenoterapia. 

 

 

 

 

 



Introdução 

A bronquiectasia é uma doença pulmonar caracterizada por dilatação anormal 

e irreversível dos brônquios de grande calibre e obstrução das paredes de pequenas 

e médias vias aéreas por infiltrados inflamatórios. A combinação dessas 

anormalidades pulmonares causa limitação crônica do fluxo aéreo1 que pode ocorrer 

mesmo em repouso e está diretamente associada à intolerância ao exercício e a uma 

sensação de dispneia que pode acarretar em uma diminuição da capacidade 

funcional2. Neste contexto, pacientes com bronquiectasia apresentam níveis de 

atividade física inferiores comparados à indivíduos ativos. São comumente utilizados 

questionários e escalas para avaliar os níveis de atividade física, porém os 

pedômetros fornecem dados mais precisos e objetivos, além de serem simples e de 

baixo custo. 

 

Objetivo 

O presente estudo teve como objetivo encontrar respostas para as seguintes 

quatro questões: (1) As pessoas com bronquiectasias apresentam atividade física 

reduzida em comparação com indivíduos saudáveis? (2) A dispneia tem impacto na 

atividade física? (3) Existe uma correlação entre atividade física e função pulmonar, 

estado funcional e dispnéia? (4) Quais são os determinantes do nível de atividade 

física nessa população? 

 

Metodologia 

Foram avaliados 139 indivíduos com BCQ, com idade superior a 18 anos e 

clinicamente estáveis. O grupo controle (n= 49) foi pareado por gênero, idade e índice 

de massa corpórea, a partir de uma amostra de conveniência. Os critérios de exclusão 

foram: fumantes; Indivíduos com bronquiectasias associadas a outras doenças 

pulmonares, doenças cardiovasculares e internações hospitalares ou infecções 

anteriores nas últimas 4 semanas; Indivíduos que realizam 30 minutos de atividade 

física mais de três vezes por semana, que participaram de programas de reabilitação 

pulmonar no ano anterior ou que não puderam realizar os exames devido à deficiência 

musculoesquelética ou cognitiva. 

 

 

 



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 

 Foram avaliados 139 pacientes com bronquiectasias (88 mulheres) com 

diagnóstico clínico e tomográfico de BCQ, estáveis clinicamente (pelo menos quatro 

semanas antes de realizar o protocolo), e 49 indivíduos saudáveis (31 mulheres). 

Como esperado, os pacientes com BCQ apresentaram redução da função pulmonar 

e da capacidade de exercício em comparação ao grupo controle (SWTI 54 ± 16% e 

75 ± 15% do previsto, respectivamente, <0,01). 

 Não houve diferença significante no grupo BCQ em comparação ao grupo 

controle em relação ao número de passos/dia (8290 ± 4306 vs 11367±4237, p<0,001). 

Houve diferença no número de passos/dia entre os escore MRC (MRC- 1: 9.9351 ± 

4.797, MRC-2: 10.913 ± 4.006, MRC-3: 8.293 ± 3.734, MRC-4: 7.044 ± 2.262 e MRC-

5: 4.420 ± 2.945). O número de passos apresentou correlação fraca com a CVF (r = 

0,43; p<0,05) e SWTI (r= 0,37, p<0,05). 

 No presente estudo, os pacientes com BCQ apresentaram redução de atividade 

física na vida diária quando comparado a 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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