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RESUMO 

 

Baldi BG. Avaliação de hiperinsuflação dinâmica em pacientes com 

linfangioleiomiomatose através de teste de exercício cardiopulmonar e verificação da 

resposta à broncodilatação [tese]. São Paulo, Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo, 2012. 

 

INTRODUÇÃO: Linfangioleiomiomatose (LAM) é uma doença rara, caracterizada pela 

proliferação de células musculares lisas atípicas ao redor de vias aéreas, vasos 

sanguíneos e linfáticos, com formação de cistos pulmonares difusos. Na prova de 

função pulmonar (PFP), a doença se caracteriza por padrão obstrutivo, aprisionamento 

aéreo e redução da capacidade de difusão do monóxido de carbono (DLCO), podendo 

haver resposta positiva ao teste de broncodilatação. No teste de exercício 

cardiopulmonar (TECP), a menor tolerância ao esforço é frequente e secundária a 

múltiplas causas, com maior destaque para a limitação ventilatória. Entretanto, nem 

todos os fatores potencialmente limitantes foram investigados. Os principais objetivos 

do estudo foram avaliar a prevalência e os preditores de hiperinsuflação dinâmica (HD) 

em pacientes com LAM, em comparação a mulheres saudáveis (controles), 

investigando-se adicionalmente a resposta ao broncodilatador. METODOLOGIA: 

Realizou-se avaliação transversal de 42 pacientes com LAM utilizando-se questionário 

de qualidade de vida, PFP e TECP incremental no ciclo-ergômetro, com medida 

seriada da capacidade inspiratória (CI) para definir HD, comparando-se aos controles. 

As pacientes foram ainda submetidas ao teste de caminhada de seis minutos (TC6M). 

A seguir, elas foram incluídas em uma avaliação randomizada, cruzada, placebo-

controlada, duplo-cega (salbutamol inalatório vs. placebo). PFP e TECP com carga 

constante, com medida seriada da CI, foram realizadas após cada intervenção. 

RESULTADOS: Comparando-se aos controles, as pacientes com LAM apresentaram 

pior qualidade de vida, principalmente nos domínios físico e emocional, e padrão 

obstrutivo, aprisionamento aéreo e redução da DLCO na PFP. As pacientes 

demonstraram ainda menor capacidade de exercício, associada com limitação 

ventilatória, dispneia mais intensa e maior dessaturação no esforço. HD ocorreu em 

55% das pacientes, mesmo naquelas com alteração funcional leve, e não foi 

observada nos controles, correlacionando-se com obstrução ao fluxo aéreo, 

aprisionamento aéreo, comprometimento da DLCO e dispneia. Em comparação ao 

subgrupo que não teve HD (subgrupo não HD), as pacientes que desenvolveram HD 



 

 

 

(subgrupo HD) tinham maior tempo de diagnóstico, caracterizando-se por obstrução 

ao fluxo aéreo, aprisionamento aéreo e DLCO reduzida. Apesar da capacidade de 

exercício semelhante, observou-se que o subgrupo HD apresentou limitação 

ventilatória, além de maior dessaturação e maior grau de dispneia no TECP e no 

TC6M. Não houve redução da HD ou aumento do tempo de exercício após utilização 

de salbutamol inalatório, mesmo no subgrupo HD. CONCLUSÕES: HD é frequente 

nas pacientes com LAM, mesmo naquelas com alteração leve na espirometria, 

associando-se com duração e gravidade da doença, maior grau de dispneia e menor 

saturação de oxigênio. Limitação ventilatória e alteração da troca gasosa são 

importantes fatores para interrupção do exercício em pacientes com LAM. HD também 

se associa com maior dessaturação e dispneia mais intensa no TC6M. Salbutamol 

inalatório não reduz HD ou aumenta duração do exercício no ciclo-ergômetro.    

 

Descritores: linfangioleiomiomatose; testes de função respiratória; teste de esforço; 

broncodilatadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

Baldi BG. Evaluation of dynamic hyperinflation in patients with 

lymphangioleiomyomatosis with cardiopulmonary exercise testing and verification of 

the response to bronchodilator [thesis]. Sao Paulo, University of Sao Paulo Medical 

School, 2012.    

 

BACKGROUND: Lymphangioleiomyomatosis (LAM) is a rare disease that is 

characterized by the proliferation of atypical smooth muscle cells around the airways, 

blood vessels and lymphatics, with diffuse pulmonary cyst formation. An obstructive 

pattern, with air trapping, and a reduction in the diffusion capacity of the lungs for 

carbon monoxide (DLCO) are found in pulmonary function tests (PFTs), and there may 

be a positive response to the bronchodilation test. In the cardiopulmonary exercise 

testing (CPET), a lower exercise tolerance is frequent, secondary to multiple causes, 

with a greater emphasis on ventilatory limitation. However, not all potentially exercise 

limiting factors were evaluated. The aims of this study were to evaluate the prevalence 

and predictors of dynamic hyperinflation (DH) in patients with LAM in comparison with 

healthy women. The response to bronchodilator was also evaluated. METHODS: A 

cross-sectional study with 42 patients with LAM was conducted, with evaluation of a 

quality of life questionnaire, PFTs and a ramp CPET on cycle, with serial 

measurements of inspiratory capacity (IC) to establish DH. Data were compared with 

the healthy control subjects. The patients also performed the six-minute walk test 

(6MWT). Then, the patients were included in a randomized, placebo-controlled, double-

blind, crossover evaluation (inhaled salbutamol vs. placebo). After each intervention, 

they performed PFTs and endurance CPET with serial measurements of IC. 

RESULTS: In comparison with the healthy individuals, the patients with LAM 

experienced an impaired quality of life, mainly in the physical and emotional domains. 

They also had obstructive pattern, air trapping and lower DLCO in the PFTs. LAM was 

associated with diminished exercise performance, in association with ventilatory 

limitation, greater dyspnea intensity and exercise desaturation. DH occurred at a higher 

prevalence (55%) in patients with LAM, even in those with mild spirometric 

abnormalities, compared with no occurrence in the normal subjects. DH correlated with 

airflow obstruction, air trapping, DLCO impairment and dyspnea. The patients who 

developed DH (DH subgroup) had a longer duration since diagnosis and were 

characterized by airflow obstruction, air trapping and reduced DLCO, compared with 



 

 

 

those who did not have DH (non-DH subgroup). Although there was no difference in 

the exercise performance, DH subgroup had ventilatory limitation, with a higher 

desaturation and greater dyspnea intensity in the CPET and in the 6MWT. There was 

no reduction of DH or increase in exercise duration after use of inhaled salbutamol, 

even in the DH subgroup. CONCLUSIONS: DH is frequent in patients with LAM, even 

in those with mild spirometric abnormalities, and it is associated with the duration since 

diagnosis, the severity of disease, augmented dyspnea and lower oxygen saturation. 

Ventilatory limitation and gas exchange impairment are important reasons for exercise 

cessation in patients with LAM. DH is also associated with desaturation and greater 

dyspnea intensity in the 6MWT. Inhaled salbutamol does not reduce DH or improve 

exercise duration on cycle. 

 

Keywords: lymphangioleiomyomatosis; pulmonary function tests; exercise test; 

bronchodilator agents 
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1.1. Linfangioleiomiomatose 

 

1.1.1. Considerações iniciais 

 

Linfangioleiomiomatose (LAM) é uma rara doença, que afeta principalmente 

mulheres em idade reprodutiva, caracterizada pela proliferação de células musculares 

lisas atípicas (células da LAM) ao redor de vias aéreas, vasos sanguíneos e linfáticos, 

podendo determinar obstrução vascular e de vias aéreas, e a formação de cistos no 

parênquima pulmonar 1-4. Outros órgãos, especialmente rins e linfonodos, também 

podem ser acometidos pela doença, que pode ocorrer isoladamente (LAM esporádica 

– LAM-E) ou associada ao complexo da esclerose tuberosa (LAM-ET) 1, 5. A esclerose 

tuberosa (ET) é uma doença neurocutânea esporádica ou de herança autossômica 

dominante caracterizada pela presença de hamartomas em pele, olhos, rins, coração e 

sistema nervoso central, além de crises convulsivas e retardo mental, associada a 

mutações nos genes TSC1 ou TSC2 (TSC, tuberous sclerosis complex). As 

repercussões pulmonares na LAM-E são mais expressivas 1, 2, 6. 

A prevalência estimada da LAM-E é de cerca de um a dois casos para um milhão 

de habitantes, sendo que esse valor pode estar subestimado, em função da doença 

ser pouco conhecida e, muitas vezes, subdiagnosticada 6, 7. Nas pacientes com ET, a 

doença é muito mais frequente, podendo ser identificada em 15 a 34% dos casos 4, 8. 

Não existem dados de prevalência no Brasil. Os dois primeiros relatos de LAM foram 

descritos em 1982 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-

FMUSP) 9. 

A idade média ao diagnóstico das 84 pacientes acompanhadas no Ambulatório de 

Doenças Intersticiais do HC-FMUSP nos últimos 30 anos foi de 39 anos, semelhante 

ao encontrado por outros grupos, apesar da identificação de um número cada vez 

maior de mulheres diagnosticadas na pós-menopausa 4. 

 

1.1.2. Quadro clínico 

 

A doença é praticamente restrita a mulheres em idade reprodutiva, apesar de 

haver relatos ocasionais ou isolados em crianças e mesmo em homens 10-12. Os 

sintomas mais frequentes evidenciados nas pacientes com LAM são dispneia 
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progressiva aos esforços (60 a 85% dos casos) e pneumotórax espontâneo (40 a 60% 

dos casos), que pode ser recorrente 2, 12, 13. Pode haver quilotórax (20 a 40% dos 

casos), associado à obstrução dos vasos linfáticos pleurais ou do ducto torácico pelas 

células da LAM, e menos frequentemente quiloptise e hemoptise, que geralmente é 

leve, apesar de já ter sido descrito caso de hemorragia alveolar fatal secundária à 

infiltração da parede da artéria pulmonar por células da LAM 14-16. Nas 84 pacientes já 

acompanhadas no Ambulatório de Doenças Intersticiais do HC-FMUSP, dispneia, 

antecedente de pneumotórax e de quilotórax foram evidenciados em, respectivamente, 

75%, 63% e 14% dos casos.  

As manifestações extra-pulmonares mais frequentes envolvem a região abdominal 

e podem preceder o quadro pulmonar. Os angiomiolipomas (AMLs) renais são os 

achados mais frequentes e consistem em tumores de células da LAM, vasos 

sanguíneos e gordura, sendo mais prevalentes, maiores e com maior risco de 

sangramento na LAM-ET. Linfadenomegalias, linfangioleiomiomas, que consistem em 

massas secundárias à dilatação de vasos linfáticos, e ascite quilosa podem ser 

evidenciados 17. A ocorrência de meningiomas também é aumentada na LAM 1, 18.  

O exame físico é muitas vezes normal, mas pode haver sibilos, sinais de derrame 

pleural, pneumotórax ou ascite, ou ainda crepitações. Em casos avançados, pode 

haver alterações secundárias à hipertensão pulmonar (HP) e disfunção de ventrículo 

direito 1, 12. 

 

1.1.3. Radiologia 

 

A radiografia de tórax pode ser normal, porém é possível a observação de lesões 

císticas em alguns casos. Pode haver aumento dos volumes pulmonares, opacidades 

reticulares, pneumotórax e derrame pleural uni ou bilateral 19. 

A tomografia computadorizada de alta resolução de tórax (TCAR) é o exame mais 

sensível para a identificação das alterações na LAM, sendo importante tanto no 

diagnóstico quanto no seguimento das pacientes 1. Os cistos, encontrados em todos 

os casos, são característicos da doença, apresentando distribuição difusa pelo 

parênquima pulmonar, sendo de paredes finas e regulares, e variando geralmente de 

dois a cinco mm de diâmetro (Figura 1A) 20. Observa-se correlação entre o 

acometimento cístico na TCAR e a limitação funcional 21. Outras alterações que 

podem ser identificadas na TCAR são pneumotórax (Figura 1A), derrame pleural, 
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linfadenomegalias, derrame pericárdico, dilatação do ducto torácico e áreas em vidro 

despolido (relacionadas à hemorragia alveolar) 12, 16, 20, 21. 

A tomografia computadorizada (TC) de abdome deve ser solicitada de rotina, 

podendo se identificar AMLs renais (Figura 1B), linfadenomegalias e ascite quilosa. 

Muitas vezes a combinação dos cistos pulmonares com manifestações abdominais é 

suficiente para a confirmação diagnóstica, sem a necessidade de biópsia pulmonar 1, 

20.  

 

 

Figura 1: Alterações tomográficas na LAM. A) TCAR de paciente com LAM: múltiplos cistos de 

paredes regulares e bilaterais, associados a um pequeno pneumotórax à esquerda; B) TC de 

abdome de paciente com LAM: angiomiolipoma renal à direita. 

 

1.1.4. Função pulmonar 

 

Nas fases iniciais da LAM, as pacientes podem apresentar prova de função 

pulmonar (PFP) normal. As alterações funcionais mais frequentemente identificadas 

são redução da capacidade de difusão do monóxido de carbono (DLCO) e padrão de 

obstrução ao fluxo aéreo (diferentemente do observado na maioria das doenças 

pulmonares intersticiais), secundário à compressão das vias aéreas pela proliferação 

das células da LAM e por perda do recolhimento elástico 4, 6, 19. A capacidade pulmonar 

total (CPT) está normal ou aumentada, geralmente com elevação do volume residual 

(VR) e da relação VR/CPT, caracterizando aprisionamento aéreo. Distúrbio restritivo 

pode ser identificado, geralmente em associação com quilotórax ou pneumotórax. 

Pode haver hipoxemia 5, 6.  

O declínio funcional é variável ao longo do tempo, sendo o volume expiratório 

forçado no primeiro segundo (VEF1) e a DLCO os principais marcadores funcionais de 
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progressão da doença, devendo ser solicitados periodicamente (preferencialmente a 

cada três a seis meses) 1, 22, 23.  

Pode haver resposta positiva ao teste de broncodilatação (elevação do VEF1 e/ou 

da capacidade vital forçada, CVF, de pelo menos 12% do basal e pelo menos 200 mL 

no valor absoluto), cuja prevalência variou de 6 a 30% nos diferentes estudos 4, 5, 24-26. 

Avaliações prévias demonstraram que a resposta positiva ao broncodilatador (BD) se 

associou a um predomínio de padrão sólido (nódulos com células de LAM) ao redor de 

vias aéreas na histologia pulmonar, sugerindo um possível relaxamento das células da 

LAM pelos agonistas 2 adrenérgicos no aumento do fluxo expiratório. Observou-se 

ainda que os indivíduos com resposta positiva ao BD apresentavam um declínio 

funcional mais acentuado (queda de VEF1 e de DLCO) 25, 26. 

 

1.1.5. Exercício 

 

A) Teste de exercício cardiopulmonar 

O teste de exercício cardiopulmonar (TECP) pode trazer informações adicionais 

à avaliação em repouso na LAM, uma vez que a intolerância ao esforço é uma queixa 

frequente. Mesmo pacientes com PFP normal podem apresentar dispneia, hipoxemia 

e menor tolerância ao esforço 1, 27-29. O TECP pode não apenas confirmar e mensurar 

a limitação ao esforço, mas possibilita também a identificação dos múltiplos fatores 

que podem contribuir para uma menor tolerância durante o exercício. Poucos estudos 

avaliaram o comportamento de pacientes com LAM durante o esforço, demonstrando 

uma alta prevalência de redução da carga máxima e do consumo de oxigênio ( O2) 

máximo atingido no TECP (podendo chegar a 75% de acordo com o estudo em 

questão) 27-29.   

No estudo de Crausman e colaboradores, identificou-se associação entre 

parâmetros de função pulmonar (VEF1 e VEF1/CVF) e de capacidade de exercício 

(carga e O2 máximos) 27. Taveira-DaSilva e colaboradores demonstraram que o O2 

máximo apresentou correlação com a limitação funcional (VEF1 e DLCO) e com a 

extensão das alterações tomográficas e histológicas, podendo ser considerado um 

marcador com implicações prognósticas na LAM 28, 30. 

Múltiplos mecanismos isolados ou associados foram identificados como 

determinantes de menor tolerância ao esforço nas pacientes com LAM, incluindo 
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anormalidades de troca gasosa, fadiga muscular, HP e principalmente limitação 

ventilatória, associada à obstrução ao fluxo aéreo. Dispneia foi o principal sintoma que 

determinou o término do exercício nesses estudos 27-29. HP está relacionada à 

obstrução vascular pela proliferação muscular e à hipoxemia, podendo ocorrer em 

repouso ou durante o esforço, mesmo em pacientes com doença leve 29. Entretanto, 

nem todos os possíveis processos fisiopatológicos determinantes de menor 

capacidade de esforço, como a ocorrência de hiperinsuflação dinâmica (HD), foram 

investigados na LAM e nenhum dos estudos prévios comparou o comportamento 

durante o esforço das pacientes com LAM com indivíduos saudáveis 27-29.  

 

B) Teste de caminhada de seis minutos 

O teste de caminhada de seis minutos (TC6M) é um bom instrumento e de 

baixo custo e complexidade para avaliação do desempenho submáximo, refletindo as 

atividades diárias dos pacientes. Entretanto, sua utilização ainda foi pouco explorada 

na avaliação das portadoras de LAM. Medeiros Jr e colaboradores demonstraram que 

dessaturação e menor distância caminhada em relação aos valores previstos foram 

eventos frequentes em um grupo brasileiro de pacientes com LAM 31.  

 

1.1.6. Patologia 

 

Do ponto de vista histopatológico (Figura 2), a doença é caracterizada pela 

proliferação de células musculares lisas imaturas (células da LAM), que se organizam 

em nódulos, associada a múltiplos cistos de distribuição difusa, com graus variáveis de 

extensão. Existem dois tipos principais de células da LAM: as epitelióides, que são 

mais periféricas e com positividade na imunohistoquímica para o anticorpo monoclonal 

HMB-45 (human melanoma black - 45, marcador que reage com glicoproteínas 

presentes em pré-melanócitos, sendo exclusivo da doença), e as fusiformes, que são 

mais centrais, com maior capacidade proliferativa e maior positividade para 

metaloproteinases (MMPs). Podem ser identificados macrófagos alveolares com 

hemossiderina 20, 32. A proliferação celular ocorre em torno das estruturas 

bronquiolares, promovendo aprisionamento aéreo, que, associado à destruição da 

matriz de sustentação alveolar (por aumento da expressão de MMPs e redução dos 

seus inibidores – TIMPs) e consequente perda da retração elástica, são os fatores 

determinantes da obstrução ao fluxo aéreo. As vênulas e as estruturas linfáticas 
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podem estar envolvidas, com possibilidade da ocorrência de bloqueio do fluxo venoso 

e linfático 32-34.  

Na avaliação imunohistoquímica, além do HMB-45, as células da LAM apresentam 

positividade para o antígeno -actina e expressam ainda receptores de estrogênio e 

progesterona 20, 32, 35.  

 

 

Figura 2: Caracterização das células da LAM: morfologia e imunohistoquímica: 

Aglomerado de células da LAM, organizadas em nódulos, localizado na parede de um cisto 

pulmonar. A seta rosa evidencia as células epitelióides e a seta amarela mostra as células 

fusiformes, responsáveis pela produção das MMPs. 

HMB-45: marcador que reage com glicoproteínas em pré-melanócitos; MMPs: 

metaloproteinases. 

Imagens gentilmente cedidas pelo Departamento de Patologia do HC-FMUSP 

 

1.1.7. Diagnóstico 

 

A suspeita de LAM deve ser feita quando se encontram mulheres em idade 

reprodutiva com dispneia progressiva aos esforços e/ou pneumotórax, que pode ser 

recorrente.  

O diagnóstico definitivo de LAM pode ser confirmado pela presença dos cistos 

característicos na TCAR associados à identificação de qualquer um dos seguintes 

achados: AML renal, quilotórax ou ascite quilosa, linfangioleiomioma, envolvimento 

ganglionar por LAM e/ou diagnóstico de ET 1, 36. Recentemente foi demonstrado que a 
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elevação da dosagem sérica de VEGF-D (vascular endothelial growth factor-D), 

apesar de não amplamente disponível, associada à TCAR típica também é suficiente 

para se estabelecer o diagnóstico 36, 37. 

Na presença dos cistos, porém sem outros achados associados, a realização de 

biópsia pulmonar preferencialmente cirúrgica ou eventualmente ganglionar é 

necessária. O diagnóstico se confirma pela presença dos achados patológicos típicos 

e, se ainda houver dúvida, realiza-se avaliação imunohistoquímica com pesquisa de -

actina e HMB-45 1, 36. 

 

1.1.8. Tratamento farmacológico 

 

Em função da raridade da LAM, poucos ensaios clínicos terapêuticos foram 

realizados até o momento 1, 36. Devido ao gatilho hormonal associado à doença, 

justificado pelo predomínio em mulheres em idade reprodutiva, pela piora funcional 

associada à gestação ou uso de estrogênios, além da presença de receptores de 

estrogênio e progesterona nas células da LAM, a maioria dos estudos avaliou as 

repercussões da terapia anti-estrogênica, porém com resultados controversos e 

baseados em análises retrospectivas ou em séries de casos 22, 35, 38-40. Perspectivas 

favoráveis de tratamento incluem os inibidores de MMPs, como a doxiciclina, e os 

inibidores de mTOR (mammalian target of rapamycin), como o sirolimo. 

 

A) Bloqueio hormonal 

Diversas opções foram testadas para se avaliar o bloqueio hormonal sobre a 

evolução das pacientes com LAM, como ooforectomia, utilização de progesterona, 

análogos de hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) e antagonistas de 

receptores de estrogênio (tamoxifeno e raloxifeno) 22, 23, 38-40. Entretanto, nenhum dos 

estudos foi placebo-controlado e os resultados são controversos. A ooforectomia e a 

utilização de antagonistas de receptores de estrogênio não são mais recomendadas 1. 

A progesterona tem sido usada há vários anos e alguns estudos demonstraram 

efeitos favoráveis, enquanto em outros não houve reversão do declínio funcional 22, 23, 

38. As séries com diferentes análogos de GnRH também tiveram resultados 

controversos 39, 40. A utilização de progesterona ou de análogos de GnRH pode ser 
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considerada nos casos graves ou rapidamente progressivos, com reavaliação após 

seis a 12 meses de uso 1, 36.  

 

B) Inibidores de metaloproteinases 

Nas pacientes com LAM, evidencia-se desbalanço entre MMPs e TIMPs no 

tecido pulmonar e também nos níveis séricos, observando-se maior atividade de 

MMPs e menor ação de TIMPs 34, 41. Nesse contexto, a utilização de doxiciclina, um 

inibidor de MMPs, tem a perspectiva de se tornar uma terapêutica eficaz para a 

doença, já tendo sido demonstrada inclusive sua capacidade de reduzir os níveis 

séricos e urinários de MMPs em uma coorte de pacientes com LAM 41, 42.  

 

C) Inibidores de mTOR 

Medicamentos que atuam na inibição da mTOR determinam inibição da 

proliferação das células da LAM. Um estudo não randomizado demonstrou que o 

sirolimo, um inibidor da mTOR, promoveu redução do volume de AMLs renais após 12 

meses de tratamento, observando-se secundariamente melhora da função pulmonar 

em um subgrupo de pacientes 43. Em outro estudo recente com sirolimo, randomizado 

e placebo-controlado, observou-se elevação significativa de VEF1 e CVF ao final de 12 

meses no grupo que utilizou a droga, em comparação ao grupo placebo 44.  

 

D) Broncodilatadores 

A resposta positiva ao teste de broncodilatação está presente em até 30% das 

pacientes com LAM 4, 5, 24-26, 45. Nesse contexto, a utilização de BDs inalatórios tem sido 

considerada nesse subgrupo de pacientes com resposta positiva 1, 26. Entretanto, 

nenhum estudo até o momento avaliou a resposta aos BDs na LAM em relação à 

melhora da dispneia e aumento da tolerância ao esforço. Estudos realizados em 

portadores de DPOC demonstraram que a melhora do VEF1 após BD não se 

correlacionou com repercussões favoráveis durante o esforço, o que também é 

plausível de ocorrer na LAM 46-48.  

 

1.1.9. Evolução e prognóstico 
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As pacientes com LAM apresentam evolução clínica variável, de modo que 

algumas têm progressão lenta ao longo de vários anos, enquanto outras têm indicação 

de transplante pulmonar ou evoluem para óbito poucos anos após o diagnóstico 12, 36. 

A mortalidade em 10 anos, a partir do início dos sintomas, varia em média de 10 a 

20% 7, 49.  

Diversos fatores estão associados à pior evolução da doença. Reduções anuais de 

5 a 10% do predito de VEF1 e DLCO indicam doença rapidamente progressiva. A LAM-

ET tem melhor prognóstico do ponto de vista pulmonar quando comparada à LAM-E. 

Outros fatores com implicações prognósticas são o O2 máximo no TECP e a 

extensão das alterações histológicas e tomográficas 1, 3, 30 

 

1.2. Hiperinsuflação dinâmica 

 

1.2.1. Conceito 

 

A HD se caracteriza por aprisionamento aéreo progressivo, refletido pela elevação 

progressiva do volume pulmonar ao final da expiração (VPFE - equivalente à 

capacidade residual funcional, CRF, dinâmica) com consequente redução da 

capacidade inspiratória (CI), considerando-se que a CPT não varia ou tem pequena 

variação não significativa durante o exercício (Figura 3) 50-53. A HD ocorre em 

indivíduos com condições que determinam limitação ao fluxo expiratório (LFE), como 

portadores de asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), em situações onde 

há aumento da demanda ventilatória e consequentemente redução do tempo 

expiratório, como acontece durante exercícios, ansiedade, hiperventilação voluntária e 

hipoxemia transitória 54-58. A LFE é resultado do aumento da resistência das vias 

aéreas e/ou redução da retração elástica pulmonar 59. 
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Figura 3: Diferenças no comportamento do VPFE num indivíduo saudável e 

em paciente com DPOC durante o esforço. No primeiro caso, o VPFE pode 

até diminuir no exercício, enquanto na DPOC o aumento da ventilação com a 

limitação ao fluxo expiratório determina aprisionamento aéreo dinâmico, 

refletido pelo aumento do VPFE e queda da CI. VPFE: volume pulmonar ao 

final da expiração; CI: capacidade inspiratória; CPT: capacidade pulmonar 

total; VT: volume corrente; VE: volume minuto (Modificado de: O’Donnell DE. 

Am J Respir Crit Care Med 2001) 
53

. 

 

Quando os indivíduos com LFE estão em menor demanda ventilatória (repouso e 

esforços leves a moderados), a HD, representada pelo deslocamento da CRF (VPFE) 

em direção à CPT, permite um aumento de fluxo expiratório e do volume corrente (VT). 

Nessa situação, ocorre aumento do VT mesmo sem amplas variações da pressão 

pleural (porção linear da curva pressão-volume - Figura 4A). Entretanto, quando a 

demanda ventilatória aumenta (esforços moderados a intensos), mesmo que ocorra 

maior variação da pressão pleural, a elevação adicional do VT fica limitada, pois os 

volumes pulmonares operantes ficam progressivamente mais próximos da CPT, numa 

região superior da curva pressão-volume, onde a complacência do sistema respiratório 

é menor, o que determina aumento do trabalho ventilatório (Figura 4B) 54, 59, 60. O 

volume de reserva inspiratório (VRI) também diminui, demonstrando-se em DPOC 

que, quando se aproxima de 500 mL (VRI crítico), a dispneia aumenta 

consideravelmente, sendo referida como dificuldade inspiratória 54, 56, 58, 59. O aumento 

da ventilação-minuto (VE) passa a ser determinado por elevação da frequência 

respiratória (f), o que agrava ainda mais a situação em função da redução do tempo 

expiratório, com menor tempo disponível para eliminação do volume de ar previamente 
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inalado, ocasionando aprisionamento de ar progressivo no exercício (HD), entrando 

em um ciclo vicioso 53-55.  

 

 

Figura 4: Curvas fluxo-volume de portador de DPOC sob diferentes 

demandas ventilatórias. A) Limitação ao fluxo expiratório (área em 

vermelho), sob baixa demanda ventilatória ao esforço, com o paciente 

permanecendo na porção linear da curva pressão-volume. B) No mesmo 

paciente, sob maior demanda ventilatória, evidencia-se deslocamento da 

CRF em direção à CPT – hiperinsuflação dinâmica. Mesmo gerando maior 

gradiente de pressão, o aumento do volume corrente (ΔV) fica limitado 
60

. 

CRF: capacidade residual funcional; CPT: capacidade pulmonar total     

 

Nessa circunstância, em função do encurtamento de suas fibras, ocorre aumento 

da sobrecarga elástica sobre a musculatura inspiratória, com redução de sua 

capacidade de gerar força, determinando aumento do trabalho respiratório, do O2 e 

do risco de fadiga muscular, além de efeitos hemodinâmicos adversos 53, 54, 58, 61. A 

dispneia nessa situação ocorre por dissociação neuromecânica, ou seja, o drive 

respiratório está aumentado, mas a musculatura inspiratória apresenta redução na sua 

capacidade de produzir ventilação efetiva 53, 58.  
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Nos indivíduos saudáveis, sem LFE, o aumento do VE durante o exercício ocorre 

por elevação do VT e apenas em valores mais intensos de esforço há aumento da f. O 

VPFE diminui ou não se altera, em função do recrutamento da musculatura expiratória, 

e a CI aumenta ou permanece constante (Figura 3) 50, 53, 61, 62.  

Os estudos que avaliaram HD foram realizados principalmente em portadores de 

DPOC, demonstrando-se que a redução progressiva da CI durante TECP máximo ou 

com carga constante, na esteira ou no ciclo-ergômetro, ou por medidas realizadas 

antes e após TC6M, apresentou boa correlação com o grau de dispneia e com menor 

tolerância ao esforço 61-64. Vários autores já evidenciaram que o VEF1 não é um bom 

preditor de dispneia, já tendo sido demonstrado inclusive que a melhora da dispneia e 

da tolerância ao exercício após uso de BDs e cirurgia redutora de volume pulmonar, 

em portadores de DPOC, está muito mais relacionada à elevação da CI que à variação 

do VEF1, refletindo melhora da hiperinsuflação pulmonar 54, 62-66. Para reforçar esse 

conceito da limitação da avaliação do VEF1, muitos pacientes com obstrução grave à 

espirometria são pouco sintomáticos e mesmo indivíduos com DPOC leve podem 

apresentar HD 53, 55, 59, 61. 

Pacientes asmáticos, mesmo os que apresentam espirometria normal, quadro 

clínico estável e sem asma induzida por exercício, podem apresentar LFE e HD 

durante esforço, justificando a presença de dispneia e de menor capacidade para 

realização de exercícios 57.  

Apesar de sua importância, a HD no esforço não ocorre em todos os pacientes 

com distúrbios respiratórios obstrutivos e a menor tolerância a exercício pode ser 

secundária a fatores cardiovasculares e musculares 54, 58.  

 

1.2.2. Métodos para avaliação 

 

Várias técnicas podem ser empregadas para a avaliação da ocorrência de HD. A 

opção mais utilizada consiste na medida seriada da CI durante manobras que 

promovam hiperventilação, como o TECP incremental ou com carga constante no 

ciclo-ergômetro ou na esteira, o TC6M e a elevação da f sincronizada com metrônomo, 

apresentando boa reprodutibilidade 53, 62-64, 66-71. A CI é quantificada após a realização 

de uma manobra inspiratória máxima até a CPT, sendo solicitada periodicamente pelo 

examinador. Nesse modelo, assumindo que a CPT seja constante ou se altere 

discretamente ao longo das manobras, a HD pode ser identificada e graduada pela 
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redução da CI associada à elevação do VPFE (uma vez que a CPT é a soma da CI e 

do VPFE) 50, 52, 61.   

Outra técnica utilizada para avaliação da HD é a aplicação de pressão expiratória 

negativa nas vias aéreas. A aplicação dessa pressão em indivíduos com LFE, 

diferentemente do que acontece em indivíduos normais, pode não determinar 

elevação do fluxo em parte ou durante toda a expiração 57, 72. A pletismografia 

optoeletrônica vem sendo utilizada recentemente para avaliação da LFE, tem maior 

custo e avalia, através de medida não invasiva tridimensional, a variação dos volumes 

dos compartimentos ventilatórios (torácico e abdominal) no esforço ou após 

broncodilatação 50, 51, 73. A técnica de oscilação forçada é outro método não invasivo 

capaz de avaliar a LFE, sendo realizada durante respiração espontânea. Nesse 

modelo, um gerador sonoro externo produz ondas de pressão e fluxo, que se 

superpõem às ondas de pressão e fluxo da respiração espontânea, analisando, a 

seguir, a resposta pressórica resultante. Transdutores para medida de pressão e fluxo 

ao nível da boca são conectados a um pneumotacógrafo e registram os respectivos 

sinais de pressão e fluxo total (compostos de uma parte relativa à respiração 

espontânea e outra relativa ao sinal superposto). Isso permite, em última análise, a 

medida da resistência total das vias aéreas e da reactância (que reflete propriedades 

inertes e elásticas das vias aéreas) 74. 

 

1.2.3. Tratamento farmacológico 

 

Diversas intervenções terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas foram 

aplicadas para reduzir a HD, atuando na diminuição da resistência ao fluxo aéreo e/ou 

no aumento do tempo expiratório. A redução da HD pode resultar na melhora da 

dispneia e no aumento da tolerância ao esforço. Protocolos de exercício em carga 

constante e em ciclo-ergômetro, geralmente utilizando-se uma fração da carga 

máxima obtida em um TECP incremental, tem se mostrado o método com maior 

sensibilidade para avaliação da resposta sobre a HD das diversas intervenções, em 

comparação ao teste máximo incremental e ao TC6M 70, 75. 

Os BDs inalatórios são as opções medicamentosas mais utilizadas para redução 

da HD. Diversos estudos realizados principalmente em pacientes com DPOC 

demonstraram que os BDs, agonistas 2 adrenérgicos ou anticolinérgicos, de curta ou 

de longa duração, promovem diminuição da resistência ao fluxo expiratório, por 
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relaxamento da musculatura das vias aéreas, correlacionando-se muitas vezes com 

melhora da dispneia e aumento do tempo de exercício 64, 66, 75-78. Demonstrou-se 

inclusive que a combinação de BDs de classes diferentes pode ser melhor para o 

desempenho no exercício que a utilização isolada das medicações 79. Esses efeitos 

favoráveis durante o esforço foram demonstrados mesmo em pacientes com doença 

leve 80.  

 

1.2.4. Tratamento não farmacológico 

 

As principais intervenções não farmacológicas que determinaram melhora da HD, 

com potencial de redução da dispneia e aumento do tempo de exercício foram a 

utilização de concentrações aumentadas de oxigênio, a inalação da mistura do gás 

hélio com oxigênio e a reabilitação cardiopulmonar. Outras medidas que podem atuar 

na redução da HD são a cirurgia redutora de volume pulmonar e a utilização de 

ventilação com pressão positiva 59, 81. 

A administração de oxigênio suplementar promove redução da resposta ventilatória 

durante o esforço ao suprimir a resposta dos quimiorreceptores carotídeos à variação 

de oxigenação. A inibição desses receptores determina diminuição da f, com aumento 

do tempo expiratório, reduzindo a HD. Estudo de Somfay e colaboradores demonstrou 

que esse efeito é dose dependente, porém atingindo pico de ação quando se utiliza 

fração inspiratória de oxigênio de 60% 82.  

O uso de 79% de gás hélio com 21% de oxigênio (mistura com baixa densidade) 

diminui o trabalho resistivo, o que reduz a resistência ao fluxo expiratório e 

consequentemente a HD, determinando maior tolerância ao exercício 83. A reabilitação 

cardiopulmonar promove modificações favoráveis do ponto de vista cardiovascular, 

respiratório e periférico, além dos benefícios psicossociais e comportamentais. No 

metabolismo muscular, a reabilitação reduz a produção local de lactato e a fadiga 

muscular para a mesma carga de exercício, o que determina menor resposta 

ventilatória. O menor VE de pico atingido promove aumento do tempo expiratório, com 

redução da HD, determinando melhora da dispneia e maior tempo de exercício 84. 

 

1.2.5. Hiperinsuflação dinâmica e linfangioleiomiomatose 
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Poucos estudos investigaram os mecanismos determinantes de dispneia e de 

limitação ao esforço na LAM, sendo que nenhum deles avaliou o desenvolvimento de 

HD 27-29. Semelhante à DPOC, onde também são encontrados padrão obstrutivo e 

aprisionamento aéreo no repouso, e HD no esforço, é plausível considerar que HD 

também possa ocorrer durante exercício máximo incremental na LAM 53, 59, 61, 63. 

Em função dos mecanismos determinantes de menor tolerância ao esforço não 

estarem completamente compreendidos na LAM, torna-se importante não apenas 

avaliar o desenvolvimento de HD durante o exercício nos portadores dessa doença, 

como também estabelecer uma comparação do desempenho e de fatores de limitação 

ao esforço com indivíduos normais. Adicionalmente, é importante investigar se a 

ocorrência de HD poderia ser amenizada com a utilização de BD inalatório. A 

avaliação desses questionamentos, que ainda não havia sido realizada, foi 

contemplada no presente estudo.  
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A hipótese do estudo foi a de que portadores de LAM apresentam HD durante o 

esforço, secundária à presença de LFE, em função da obstrução das vias aéreas 

provocada principalmente pela proliferação das células musculares lisas atípicas 

(células da LAM) e pela redução da retração elástica pulmonar por destruição da 

matriz de sustentação alveolar secundária ao desbalanço de MMPs e TIMPs. Esse 

pode ser um dos mecanismos associados à ocorrência de dispneia e de redução na 

tolerância ao esforço nesses indivíduos, inclusive nos que apresentam VEF1 e DLCO 

normais. Adicionalmente, a utilização de BD inalatório (salbutamol, por exemplo) 

poderia determinar melhora da HD, com redução da dispneia e maior tolerância ao 

esforço.  
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3. OBJETIVOS 
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3.1. Objetivos primários 

 

- Avaliação da presença e prevalência de HD durante TECP máximo incremental 

em pacientes com LAM, em comparação a mulheres não tabagistas, saudáveis e 

pareadas para idade (controles). 

 

3.2. Objetivos secundários 

 

- Verificação do poder discriminatório de variáveis clínicas, funcionais e do TECP 

em predizer a ocorrência de HD. 

- Avaliação das repercussões da ocorrência de HD ao longo do TECP em 

pacientes com LAM, em comparação aos controles. 

- Avaliação do grau de dispneia basal, da qualidade de vida e da prevalência da 

realização de atividade física regular em pacientes com LAM, em comparação aos 

controles. 

- Avaliação do desempenho no TC6M em pacientes com LAM, estabelecendo-se 

correlação com o TECP incremental.  

- Avaliação da melhora da HD, da dispneia e da tolerância ao esforço após a 

administração de salbutamol (dose de 400 mcg por via inalatória) durante testes 

submáximos com carga constante, em pacientes com LAM.  
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4. METODOLOGIA 
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4.1. População 

 

Todas as pacientes com diagnóstico de LAM acompanhadas no Ambulatório de 

Doenças Intersticiais da Divisão de Pneumologia do HC-FMUSP, no período de junho 

de 2009 a fevereiro de 2011, foram convidadas a participar do estudo. Dez mulheres 

saudáveis, não tabagistas e pareadas para idade e índice de massa corporal, IMC, 

denominadas de controles, foram avaliadas para comparação com as pacientes.  

O projeto foi aprovado pela Comissão Científica do Instituto do Coração e pela 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq (número do 

protocolo: 350/09). O estudo também foi inscrito no Registro Brasileiro de Ensaios 

Clínicos – REBEC (identificador primário: RBR-49sk2j). As pacientes e os controles 

foram previamente informados sobre os objetivos do estudo e os procedimentos a 

serem aplicados, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1) e, 

a seguir, foram incluídos no estudo.   

Os seguintes critérios de inclusão foram estabelecidos: 1) diagnóstico clínico-

radiológico e/ou histológico de LAM; 2) estabilidade clínica (ausência de exacerbações 

ou hospitalizações relacionadas à doença de base, inclusive pneumotórax e 

quilotórax) nas últimas seis semanas. 

Os critérios de exclusão consistiram em: 1) pacientes submetidas à transplante 

pulmonar; 2) utilização de suplementação de oxigênio; 3) desordens músculo-

esqueléticas que inviabilizassem a realização de exercício; 4) cardiopatia grave 

(classe funcional IV) e/ou descompensada; 5) qualquer outra situação que limitasse a 

realização de esforço.   

 

4.2. Delineamento do estudo 

 

O estudo foi caracterizado por duas partes: uma avaliação transversal e a outra se 

constituiu num protocolo randomizado, duplo cego, cruzado e placebo-controlado. 

Para cada paciente, foram realizadas quatro visitas em quatro dias consecutivos, com 

intervalo mínimo de 24 horas entre as avaliações (Figura 5). Nenhuma das pacientes 

utilizou BD inalatório de curta ou de longa duração nos quatro dias do estudo. Na visita 

inicial, as pacientes foram submetidas à avaliação clínica, responderam ao 

questionário de qualidade de vida relacionado à saúde e realizaram o TECP máximo 
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incremental em ciclo-ergômetro, com investigação da presença de HD durante o 

esforço. 

Na visita 2, após a realização de uma espirometria forçada e lenta inicial (basal), 

as pacientes foram randomizadas por um indivíduo não participante do estudo para a 

administração por via inalatória (spray) de placebo ou de salbutamol (na dose de 400 

mcg) – avaliação randomizada, duplo-cega, cruzada e placebo-controlada. Vinte 

minutos após a administração do primeiro agente inalatório (placebo ou salbutamol) foi 

realizada espirometria forçada e lenta, e medida dos volumes pulmonares estáticos 

por pletismografia de corpo inteiro, além de medida da DLCO. Imediatamente após a 

avaliação da função pulmonar completa, as pacientes realizaram TECP submáximo 

com carga constante em ciclo-ergômetro, com avaliação da ocorrência de HD durante 

o teste. 

 Na visita 3, após nova espirometria basal, as pacientes que receberam 

inicialmente placebo utilizaram salbutamol e as que receberam inicialmente salbutamol 

utilizaram placebo. Vinte minutos após a administração do segundo agente inalatório 

(salbutamol ou placebo), foi realizada espirometria forçada e lenta, e medida dos 

volumes pulmonares estáticos por pletismografia de corpo inteiro. Imediatamente a 

seguir, as pacientes realizaram outro TECP submáximo com carga constante em ciclo-

ergômetro, com avaliação do desenvolvimento de HD durante o teste. 

Na visita 4, as pacientes foram submetidas ao TC6M. 

 

 

Figura 5: Avaliações realizadas durante as visitas do estudo.  

TECP: teste de exercício cardiopulmonar; TC6M: teste de caminhada de seis minutos. 

 

Os controles foram submetidos a apenas uma visita, quando foi realizada 

avaliação clínica e do questionário de qualidade de vida relacionado à saúde, 

espirometria, medida dos volumes pulmonares estáticos e da DLCO, e TECP máximo 
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incremental em ciclo-ergômetro, com avaliação da ocorrência de HD durante o 

esforço.   

 

4.3. Avaliações 

 

4.3.1. Clínica 

 

Os principais parâmetros clínicos avaliados estão descritos a seguir: 

- Dados demográficos e antropométricos, incluindo idade, peso, altura e IMC; 

- Tempo de início dos sintomas até inclusão no estudo e tempo do diagnóstico até 

a inclusão no estudo;  

- Prevalência de ET e de AML renal, e de antecedente de pneumotórax e de 

quilotórax;  

- Tabagismo atual ou pregresso; 

- Avaliação do grau de dispneia basal, classificando-se pelo BDI – baseline 

dyspnea index – modificado, com pontuação variando de zero (limitação máxima) a 12 

(ausência de limitação) 85, 86.  

- Avaliação de realização de atividade física regular (exercícios aeróbicos) – 

caracterizada por desempenho de atividade de moderada intensidade (como 

caminhada) por pelo menos 30 minutos em pelo menos cinco dias da semana ou 

atividade vigorosa (como corrida) por pelo 20 minutos em pelo menos três dias da 

semana 87. 

 

4.3.2. Qualidade de vida relacionada à saúde 

 

Para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde, utilizou-se o questionário 

genérico SF-36 (Short-Form Health Survey - 36), validado para a população brasileira 

(Anexo 2) 88-90.  

O SF-36 é um questionário de fácil administração e compreensão, auto-aplicável e 

composto por 36 itens, que se apresenta em dois domínios maiores (saúde física e 

saúde mental), subdivididos em oito domínios menores, que estão descritos a seguir. 
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Para cada domínio menor é estabelecido um escore final de zero a 100, de modo que 

quanto menor a pontuação, maior a limitação no domínio em questão. 

Domínios menores: 

1. Capacidade física 

2. Limitação por problemas físicos 

3. Limitação por problemas emocionais 

4. Bem estar emocional 

5. Vitalidade 

6. Desempenho social  

7. Dor 

8. Saúde geral  

 

4.3.3. Espirometria 

 

A espirometria foi realizada no Laboratório de Função Pulmonar do Instituto do 

Coração do HC-FMUSP (assim como a medida dos volumes pulmonares estáticos e 

da DLCO), sendo as manobras realizadas no aparelho Elite Dx, Elite SeriesTM 

Plethysmograph - MedGraphics Cardiorespiratory Diagnostic Systems (Medical 

Graphics Corporation, INC., 2005, St Paul, MN, USA). Foram obtidas pelo menos três 

manobras expiratórias forçadas, aceitáveis e reprodutíveis, de acordo com os critérios 

sugeridos pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) 91.  

As seguintes variáveis foram obtidas, em valores absolutos e relativos: CVF, VEF1, 

relação VEF1/CVF, CI e ventilação voluntária máxima (VVM). Os valores de referência 

utilizados foram os estabelecidos e validados para a população brasileira 92, 93. 

A presença de resposta positiva ao broncodilatador foi considerada quando 

houvesse aumento de pelo menos 12% em relação ao valor basal e de no mínimo 200 

mL (no valor absoluto) no VEF1 e/ou na CVF 45.  

 

4.3.4. Volumes pulmonares estáticos 
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A pletismografia de corpo inteiro foi realizada no aparelho Elite Dx, Elite SeriesTM 

Plethysmograph - MedGraphics Cardiorespiratory Diagnostic Systems (Medical 

Graphics Corporation, INC., 2005, St Paul, MN, USA), de acordo com as 

recomendações estabelecidas pela SBPT 91. Os seguintes parâmetros foram obtidos 

em valores absolutos e relativos: volume de gás torácico (TGV), medida aproximada 

da CRF, VR, CPT e relação VR/CPT. Os valores de referência utilizados foram 

aqueles estabelecidos para a população brasileira por Neder e colaboradores 94.  

Aprisionamento aéreo foi caracterizado pela presença de VR acima de 140% do 

previsto e da relação VR/CPT acima de 0,45, enquanto a ocorrência de 

hiperinsuflação pulmonar foi determinada pela identificação de CPT acima de 120% do 

previsto 91.   

 

4.3.5. Capacidade de difusão do monóxido de carbono 

 

A medida da DLCO foi obtida pela manobra de respiração única no aparelho Elite 

Dx, Elite SeriesTM Plethysmograph - MedGraphics Cardiorespiratory Diagnostic 

Systems (Medical Graphics Corporation, INC., 2005, St Paul, MN, USA), em valor 

absoluto e relativo, de acordo com as recomendações estabelecidas pela SBPT 91. Os 

valores de referência utilizados foram os recomendados por Neder e colaboradores 

para a população brasileira 95.  

 

4.3.6. Teste de caminhada de seis minutos 

 

O TC6M foi realizado por médico treinado, utilizando-se um corredor plano de 30 m 

de comprimento, com marcações a cada 3 m (Figura 6), de acordo com as 

recomendações da American Thoracic Society (ATS) 96. As pacientes foram orientadas 

a caminhar da maneira mais rápida que pudessem por seis minutos, podendo realizar 

paradas temporárias ou reduzir a velocidade caso tivessem algum desconforto. 

 



 

27 

 

  

 

A distância percorrida foi registrada em m e também expressa em % do valor 

predito para a população brasileira 97. A escala de Borg modificada para avaliação de 

dispneia e fadiga de membros inferiores foi aplicada antes e ao final do teste (Quadro 

1) 98.  A frequência cardíaca (FC) e a saturação periférica de oxigênio (SpO2) foram 

registradas ao repouso, a cada minuto e ao final do teste, utilizando-se o oxímetro de 

pulso NONIN-Onyx (model 9500 – Nonin Medical, INC., Plymouth, MN, USA).   

 

Quadro 1: Escala de Borg modificada 

0 Nenhuma 

0,5 Muito, muito leve 

1 Muito leve 

2 Leve 

3 Moderada 

4 Pouco intensa 

5 Intensa 

6  

7 Muito intensa 

8  

9 Muito, muito intensa 

10 Máxima 

Figura 6: Corredor de 30 m do 

teste de caminhada de seis 

minutos, com pinos de sinalização 

nas extremidades e marcação a 

cada 3 m.  
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4.3.7. Teste de exercício cardiopulmonar 

 

A) Teste de exercício cardiopulmonar incremental 

 

Realizou-se o TECP máximo incremental, do tipo rampa (incrementos lineares 

contínuos), em ciclo-ergômetro (modelo Lode Corival – Lode B.V. Medical Technology, 

Groningen, The Netherlands), mantendo-se frequência de 50 a 60 rpm, até o limite de 

tolerância ou até o surgimento das seguintes manifestações: desenvolvimento de 

hipertensão arterial (pressão arterial, PA, sistólica acima de 220 mmHg e/ou PA 

diastólica acima de 120 mmHg), queda de 10 mmHg da PA sistólica, arritmia cardíaca 

previamente inexistente, alterações isquêmicas cardíacas agudas, tontura, síncope ou 

confusão mental, dor precordial, queda da SpO2 abaixo de 80%, ou incapacidade de 

manter a rotação do pedal acima de 50 rpm. A taxa de incremento a cada minuto foi 

selecionada de acordo com a avaliação clínica, com a atividade física regular realizada 

e com o grau de limitação ao fluxo aéreo dos indivíduos, variando de 10 a 20 

W/minuto, com o objetivo de se atingir uma duração do teste de oito a 12 minutos. 

Antes do início do esforço, os participantes permaneceram por dois minutos sem 

pedalar (fase de repouso). Antes do início do protocolo incremental, os indivíduos 

movimentavam por dois minutos em roda-livre (sem carga) e, após o teste, eles foram 

mantidos em observação por três minutos (fase de recuperação). Os participantes 

eram estimulados a alcançar a máxima tolerância e orientados a interromper o teste 

na presença dos sintomas descritos acima. 

O sistema utilizado foi o CardiO2 (CPX MedGraphics Corporation – MGC – St 

Paul, MN, USA, 2005), que é composto por um módulo analisador de gases (Module 

GAS CE) acoplado a um módulo de fluxo (Flow Module CE), e por um 

microcomputador, que capta os sinais provenientes do ciclo-ergômetro. A calibração 

do módulo de análise de gases foi realizada antes de cada teste. Acoplado ao sistema, 

havia um eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações (Cardio Perfect PC-Based 12 

Lead ECG, Welch Allyn, INC., Skaneateles Falls, NY, USA). Utilizou-se um bocal com 

baixo volume de espaço morto (20 mL), que ficava conectado diretamente ao 

pneumotacógrafo. O uso do bocal reduz a ocorrência de possíveis vazamentos de ar, 

que poderiam subestimar a medida da CI durante o teste.  

As seguintes variáveis respiratórias, metabólicas e cardiovasculares, em 

valores absolutos e relativos, foram obtidas, na fase pré-exercício, durante o teste e na 
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fase de recuperação: trabalho (W), O2 máximo, CO2 (produção de gás carbônico), 

RER (quociente respiratório), VE, VT, reserva ventilatória (%VVM), f, FC e pulso de 

oxigênio ( O2/FC). Essas variáveis foram gravadas a cada respiração e os dados 

incluídos corresponderam a uma média dos últimos 15 segundos do repouso, de cada 

dois minutos ao longo do teste e do pico do exercício.  

Os valores de referência utilizados foram os propostos por Neder e 

colaboradores, baseados em amostra randomizada da população brasileira adulta e 

sedentária 99. SpO2 (avaliada com o oxímetro NONIN-Onyx, Model 9500 – Nonin 

Medical, INC., Plymouth, MN, USA), PA e ECG, realizado com o aparelho de 12 

derivações descrito, foram monitorizados continuamente. 

Para avaliação da presença de HD foi utilizado o módulo ExFVLTM (Exercise 

flow/volume loops - MedGraphics Corporation – MGC – St Paul, MN, USA, 2005), que 

estava acoplado ao sistema CardiO2. A CI, o VPFE (obtido indiretamente pela 

diferença da CPT pela CI, partindo-se do princípio de que a CPT não varia com o 

esforço) e o VT foram mensurados no repouso, a cada dois minutos e ao final dos 

testes 50, 52. Para a medida da CI, solicitava-se ao paciente para realizar uma 

inspiração máxima até a CPT após quatro ou cinco ciclos respiratórios estáveis (Figura 

7). Duas manobras reprodutíveis foram realizadas em cada momento (com diferença 

menor que 150 mL entre elas).  

A presença de HD foi definida quando se identificou uma queda de pelo menos 

10% da CI em relação ao valor basal (repouso) durante o teste, assumindo que a CPT 

permaneceu constante ao longo do esforço. 

 

 

Figura 7: Manobra realizada para a obtenção da capacidade inspiratória (CI). Após quatro ou 

cinco ciclos respiratórios realizava-se uma inspiração máxima até a capacidade pulmonar total. 
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Desconforto nos membros inferiores e intensidade da dispneia foram avaliados 

antes do teste, a cada dois minutos e ao final do mesmo utilizando-se a escala de 

Borg modificada (Quadro 1) 98.  

 

B) Teste de exercício cardiopulmonar com carga constante 

 

O TECP submáximo também foi realizado em ciclo-ergômetro, com carga de 

trabalho correspondente a 75% da máxima atingida durante TECP máximo 

incremental, mantendo-se frequência de 50 a 60 rpm, no mesmo aparelho e com as 

mesmas monitorizações descritas para o teste incremental. O teste era finalizado no 

momento em que se atingiu o limite de tolerância ou quando houvesse 

desenvolvimento de hipertensão arterial (PA sistólica acima de 220 mmHg e/ou PA 

diastólica acima de 120 mmHg), queda de 10 mmHg da PA sistólica, arritmia cardíaca 

previamente inexistente, alterações isquêmicas cardíacas agudas, tontura, síncope ou 

confusão mental, dor precordial, queda da SpO2 abaixo de 80%, ou incapacidade de 

manter a rotação do pedal acima de 50 rpm. 

Para avaliação da HD no esforço, tanto no teste com administração de placebo 

quanto naquele realizado após utilização do salbutamol, utilizou-se o módulo ExFVLTM 

(Exercise flow/volume loops - MedGraphics Corporation – MGC – St Paul, MN, USA, 

2005), que está acoplado ao sistema CardiO2. CI, VPFE e VT foram avaliados no 

repouso, a cada dois minutos e ao final dos testes. Para a medida da CI duas 

manobras reprodutíveis foram realizadas em cada momento, com diferença menor que 

150 mL (semelhante ao descrito no TECP incremental).  

Desconforto nos membros inferiores e intensidade da dispneia foram avaliados 

antes de cada teste, a cada dois minutos e ao final dos mesmos utilizando-se a escala 

de Borg modificada (Quadro 1) 98.  

A melhora da HD após a administração inalatória (spray) de salbutamol foi 

avaliada por meio da comparação das medidas da CI (além da observação do VT) em 

um mesmo ponto dos testes submáximos com carga constante, sendo que o momento 

utilizado para comparação foi o ponto em que o teste com menor duração terminou – 

isotime. Caso não houvesse uma medida exatamente no mesmo ponto da avaliação 

do teste de menor duração (isotime), as variáveis escolhidas como isotime no 

exercício mais longo seriam aquelas identificadas no minuto mais próximo do ponto 

em questão onde houvesse dados para avaliação. Além disso, avaliou-se também se 
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houve melhora da dispneia (comparação da pontuação máxima atingida na escala de 

Borg modificada) com o uso do BD, em comparação ao placebo.   

A avaliação da melhora na tolerância ao exercício após o uso de salbutamol foi 

baseada na comparação da duração dos testes submáximos com carga constante 

após placebo e após BD, ou seja, do tempo decorrido entre o início dos testes até o 

momento em que foram interrompidos por sintomas (limite de tolerância). 

 

4.4. Análise estatística 

 

Os dados foram apresentados como média e desvio padrão (ou erro padrão) para 

variáveis paramétricas, que foram definidas pela curva de normalidade no histograma, 

e como mediana e intervalos interquartis (IQ) para as variáveis não paramétricas. Para 

a comparação das variáveis paramétricas foi utilizado o teste t student (pareado ou 

não pareado), enquanto que para a comparação das variáveis não paramétricas foi 

empregado o teste de Wilcoxon (para as pareadas) ou Mann-Whitney (para as não 

pareadas). As variáveis categóricas foram apresentadas em porcentagem e 

comparadas utilizando-se o teste exato de Fisher ou o teste do qui-quadrado. 

O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para avaliar a associação entre 

variáveis. A curva ROC (receiver operating characteristic) foi empregada para se 

identificar parâmetros da espirometria com melhor acurácia para predizer a ocorrência 

de HD.  

Para analisar se havia diferenças entre variáveis com distribuição normal ao longo 

do tempo durante o TECP e concomitantemente para avaliar se havia diferença entre 

os grupos foi utilizada a análise de variância (ANOVA) de duas vias para medidas 

repetidas (repeated measures two-way ANOVA) 

Diferença com significância estatística foi assumida para valores de p < 0,05. A 

análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SigmaStat versão 3.5 (Systat 

Software, Inc., San Jose, California).    
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5. RESULTADOS 
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5.1. Casuística e características gerais 

 

No período de junho de 2009 a fevereiro de 2011, 55 pacientes com LAM foram 

convidadas a participar do estudo. Treze pacientes foram excluídas: cinco se 

recusaram a participar do estudo, cinco faziam suplementação de oxigênio 

continuamente, uma apresentava limitação osteoarticular importante, uma apresentava 

obesidade mórbida e uma queixava-se de hemoptise relacionada a esforço. Além 

disso, quatro pacientes não realizaram as visitas 2 e 3 (3 se recusaram e 1 

apresentava arritmia com o uso de agonista 2 adrenérgico inalatório) e 2 entre essas 

4 ainda se recusaram a realizar a visita 4. Portanto, 42 pacientes foram incluídas: 38 

pacientes realizaram as quatro visitas, duas pacientes realizaram somente as visitas 1 

e 4, e outras duas somente a visita 1 (com avaliação da função pulmonar 

associadamente). 

As características clínico-demográficas das pacientes incluídas estão 

apresentadas na Tabela 1. A idade média das pacientes foi de 42 ± 11 anos, a 

mediana de tempo do diagnóstico até a inclusão no estudo foi de 35 meses e, 

excluindo-se as assintomáticas (n = 8, 19%), a mediana de tempo do início dos 

sintomas até a confirmação diagnóstica de LAM foi de 12 meses (variação de zero a 

144 meses). As manifestações clínicas mais encontradas foram pneumotórax prévio 

(59%) e dispneia (55%). O diagnóstico foi confirmado por biópsia de algum órgão em 

83% dos casos, principalmente do pulmão. Apenas uma das pacientes utilizava BD 

inalatório de longa duração, que havia sido suspenso três dias antes da avaliação. A 

carga tabágica em todas as pacientes com antecedente de tabagismo era inferior a 10 

anos-maço.  
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Tabela 1: Dados clínico-demográficos das pacientes com LAM incluídas no estudo 

 n = 42 

Dados demográficos 

Idade (anos) 42 ± 11 

Idade do diagnóstico (anos) 38 ± 9 

Tempo de diagnóstico (meses) 35 (9 – 72) 

Dados clínicos, n (%) ou n (IQ) 

Esclerose tuberosa 6 (14%) 

Angiomiolipoma renal 24 (57%) 

Tabagismo prévio 8 (19%) 

Dispneia 19 (55%) 

BDI 11 (9 – 12) 

Pneumotórax prévio 25 (59%) 

Quilotórax prévio  6 (14%) 

Atividade física regular 19 (45%) 

Diagnóstico, n (%)  

Biópsia pulmonar 27 (64%) 

Biópsia renal 6 (14%) 

Biópsia de outros locais 2 (5%) 

Clínico-radiológico-funcional 7 (17%) 

Dados foram expressos em porcentagem (%), em média ± desvio padrão e em mediana (interquartis 25 e 
75). 

n: número de pacientes; LAM: linfangioleiomiomatose; BDI: Baseline Dyspnea Index. 

 

A Tabela 2 demonstra os principais dados clínico-demográficos comparativamente 

entre as pacientes com LAM e as 10 mulheres saudáveis e não tabagistas (controles), 

pareadas para idade e IMC. As pacientes com LAM apresentavam maior grau de 

dispneia basal (BDI) e prevalência semelhante de realização de atividade física 

regular. As principais atividades realizadas tanto pelas pacientes quanto pelos 

controles eram corrida e caminhada.  
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Tabela 2: Comparação clínica e demográfica entre os grupos controle e LAM 

 Controle 

(n = 10) 

LAM  

(n = 42) 

p 

Idade (anos) 40 ± 10 42 ± 11 0,64 

IMC (kg/m
2
) 22,8 ± 3,4 24,3 ± 3,8 0,28 

BDI 12 (12-12) 11 (9-12) 0,003 

Atividade física regular, n (%) 7 (70%) 19 (45%) 0,29 

Tabagismo prévio, n (%) 0 8 (19%) 0,33 

Dados foram expressos em porcentagem (%), em média ± desvio padrão e em mediana (interquartis 25 e 
75). 

n: número de pacientes; LAM: linfangioleiomiomatose; IMC: índice de massa corporal; BDI: baseline 
dyspnea index. 

 

5.2. Qualidade de vida relacionada à saúde 

 

Em relação à qualidade de vida relacionada à saúde (SF-36), as pacientes com 

LAM apresentaram pior desempenho que os controles, principalmente nos domínios 

físico e emocional, conforme demonstrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Comparação da qualidade de vida (SF-36) entre os grupos controle e LAM 

SF-36 

 

Controle 

(n = 10) 

LAM  

(n = 42) 

p 

Capacidade física 96 ± 7  71 ± 27 0,008 

Limitação por problemas físicos 98 ± 8 64 ± 41 0,01 

Limitação por problemas emocionais 100 ± 0 65 ± 42 0,01 

Bem estar emocional 85 ± 9 71 ± 18 0,01 

Vitalidade 77 ± 15 66 ± 23 0,16 

Desempenho social 90 ± 11 75 ± 27 0,1 

Dor 87 ± 12 72 ± 24 0,06 

Saúde geral 81 ± 15 66 ± 23 0,06 

Dados foram expressos em média ± desvio padrão.  

n: número de pacientes; LAM: linfangioleiomiomatose; SF-36: Short-Form Health Survey - 36. 
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5.3. Prova de função pulmonar 

 

Na avaliação funcional pulmonar, as pacientes com LAM foram caracterizadas pela 

presença de padrão obstrutivo (menor relação VEF1/CVF), associada à redução da 

DLCO e aprisionamento aéreo (maior VR e maior relação VR/CPT), em comparação 

aos controles (Tabelas 4 e 5). 

 

Tabela 4: Comparação das variáveis da prova de função pulmonar entre os controles e 

as pacientes com LAM 

 
Controle 

(n = 10) 

LAM  

(n = 42) 
p 

VEF1 (L) 

          (%pred) 

2,87 ± 0.31 

100 ± 9 

2,23 ± 0,71 

78 ± 23 

0,009 

0,006 

CVF (L) 

         (%pred) 

3,45 ± 0,31 

99 ± 6 

3,21 ± 0,62 

93 ± 15 

0,25 

0,2 

VEF1/CVF 0,83 ± 0,04 0,69 ± 0,16 0,009 

VVM (L/min) 

         (%pred) 

131 ± 24 

96 ± 15 

90 ± 29 

65 ± 24 

< 0,001 

< 0,001 

CI (L) 

     (%pred) 

2,32 ± 0,25 

97 ± 10 

2,38 ± 0,49 

97 ± 19 

0,71 

0,98 

TGV (L) 

         (%pred) 

2,64 ± 0,46 

99 ± 17 

2,77 ± 0,70 

103 ± 24 

0,59 

0,65 

VR (L) 

      (%pred) 

1,44 (1,29-1,8) 

107 ± 22 

1,92 (1,28-2,17) 

139 ± 45 

0,07 

0,04 

CPT (L) 

        (%pred) 

4,93 ± 0,66 

101 ± 10 

5,11 ± 0,83 

104 ± 14 

0,53 

0,49 

VR/CPT 0,30 ± 0,04 0,38 ± 0,1 0,02 

DLCO (mL/min/mmHg) 

          (%pred) 

26,5 ± 3,4  

 101 ± 12 

17,5 ± 6,5 

67 ± 24 

< 0,001 

< 0,001 

Dados foram expressos em média ± desvio padrão e em mediana (interquartis 25 e 75). 

n: número; LAM: linfangioleiomiomatose; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; CVF: 
capacidade vital forçada; VVM: ventilação voluntária máxima; CI: capacidade inspiratória; TGV: volume de 
gás torácico; VR: volume residual; CPT: capacidade pulmonar total; DLCO: capacidade de difusão do 
monóxido de carbono. 
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Tabela 5: Comparação da prevalência de alterações na prova de função pulmonar entre 

os controles e as pacientes com LAM 

Prevalência das alterações da PFP, n (%)  Controle 

(n = 10) 

LAM  

(n = 42) 

p 

VEF1 abaixo do LIN 0 17 (40%) 0,02 

Padrão obstrutivo (VEF1/CVF abaixo do LIN) 1 (10%) 22 (52%) 0,03 

Hiperinsuflação pulmonar (CPT > 120%pred) 1 (10%) 4 (9%) 1,0 

Aprisionamento aéreo (VR > 140%pred e 
VR/CPT > 0,45) 

0 9 (21%) 0,18 

Redução da difusão (DLCO < 75%pred) 1 (10%) 26 (62%) 0,004 

Dados foram expressos em porcentagem (%). 

n: número de pacientes; LAM: linfangioleiomiomatose; PFP: prova de função pulmonar; VEF1: volume 
expiratório forçado no primeiro segundo; CVF: capacidade vital forçada; LIN: limite inferior da 
normalidade; CPT: capacidade pulmonar total; VR: volume residual; DLCO: capacidade de difusão do 
monóxido de carbono. 

 

5.4. Teste de exercício cardiopulmonar incremental e avaliação de 

hiperinsuflação dinâmica 

 

Variáveis identificadas no pico do TECP incremental estão demonstradas na 

Tabela 6 e foram comparadas entre as pacientes com LAM e os controles. Observou-

se que as pacientes com LAM apresentaram redução na capacidade de exercício 

(carga máxima média), sendo que 24 (57%) das pacientes tiveram carga máxima 

abaixo do limite inferior da normalidade (LIN), enquanto todos os controles atingiram 

valor acima do LIN. Adicionalmente, as pacientes com LAM demonstraram menor 

reserva ventilatória e uma tendência a um maior slope de VE/ CO2, menor SpO2, 

maior intensidade da dispneia no pico do esforço e 31% tiveram queda de pelo menos 

4% da SpO2, o que não foi observado nos controles. Não houve diferença em relação 

à FC (%pred) e ao pulso de oxigênio atingidos no pico do esforço. Dispneia foi mais 

frequente como principal razão para término do esforço na LAM (29 vs. 0%, p = 0,09), 

enquanto fadiga de membros inferiores foi mais observada entre os controles (100 vs. 

71%, p = 0,09).  
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Tabela 6: Comparação dos dados obtidos no pico do esforço e da avaliação de 

hiperinsuflação dinâmica no teste de exercício cardiopulmonar incremental em ciclo-

ergômetro entre os grupos controle e LAM 

 Controle 

(n = 10) 

LAM  

(n = 42) 

p 

Duração do TECP (min) 6,7 ± 1 6,8 ± 1,5 0,86 

Carga (W) 

           (%pred) 

133 ± 17 

99 ± 16 

101 ± 27  

76 ± 18 

< 0,001 

< 0,001 

O2 (mL/min) 

        (mL/kg/min) 

         (%pred) 

1307 ± 121  

22,5 ± 3,8 

90 ± 10 

1216 ± 333 

19,6 ± 5,9 

83 ± 21 

0,40 

0,15 

0,27 

CO2 (mL/min) 1803 ± 272 1458 ± 415 0,02 

RER 1,41 ± 0,12 1,20 ± 0,16 < 0,001 

Slope VE/ CO2  31 ± 4 35 ± 8 0,15 

VE (L/min) 

%VVM 

62 ± 12 

52 ± 6 

53 ± 16 

37 ± 18 

0,11 

0,009 

VT (L) 1,65 ± 0,29 1,50 ± 0,33 0,19 

f 37 ± 5 36 ± 8 0,56 

FC (bpm) 

      (%pred) 

165 (158 – 176)  

91 ± 13 

154 (141 – 163) 

86 ± 9 

0,02 

0,2 

O2/FC (mL/bat/min) 

              (%pred) 

8,3 ± 1,2 

101 ± 13 

8,1 ± 2 

96 ± 22 

0,76 

0,44 

SpO2 (%) 98 ± 1  93 ± 5 0,001 

Escore de Borg (dispneia)  2 (0 – 4) 5 (3 – 8) 0,006 

Escore de Borg (perna) 7 (6 – 7) 7 (5 – 9) 0,77 

ΔCI (L) 

       (%) 

0,15 ± 0,2 

8 ± 11 

- 0,23 ± 0,3 

- 10 ± 13 

< 0,001 

< 0,001 

VRI (L) 

       (%CPT) 

0,70 (0,63 – 0,83) 

15 (12 – 18) 

0,52 (0,34 – 0,75) 

11 (6 – 15) 

0,11 

0,09 

Dados foram expressos em média ± desvio padrão e em mediana (interquartis 25 e 75).  

n: número de pacientes; LAM: linfangioleiomiomatose; TECP: teste de exercício cardiopulmonar; O2: 

consumo de oxigênio; CO2: produção de gás carbônico; RER: CO2 pico/ O2 pico; VE: ventilação-
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minuto; VVM: ventilação voluntária máxima; %VVM: reserva ventilatória; VT: volume corrente; f: frequência 

respiratória; FC: frequência cardíaca; O2/FC: pulso de oxigênio; SpO2: saturação periférica de oxigênio 
mínima no esforço; CI: capacidade inspiratória; ΔCI: variação da CI ao final do TECP; VRI: volume de 
reserva inspiratório; CPT: capacidade pulmonar total. 

 

Avaliando-se o comportamento de algumas variáveis ao longo do TECP 

incremental, observou-se que, comparativamente aos controles, as pacientes com 

LAM tiveram menor reserva ventilatória e menor SpO2 por todo o esforço, além de 

menor carga atingida (Figura 8). Além disso, conforme observado na Figura 9, já em 

fases iniciais do TECP identificava-se maior intensidade da dispneia nas pacientes 

com LAM e, mesmo quando se corrigia para a demanda ventilatória (VE), a dispneia foi 

mais intensa na LAM.  

 

 

Figura 8: Medidas das seguintes variáveis são mostradas ao longo do tempo do TECP 

incremental para as pacientes com LAM (círculos pretos) em comparação aos controles 

(quadrados brancos): A) Carga (W); B) Reserva ventilatória (%); C) SpO2 (%). 

Valores estão apresentados em média ± erro padrão.  

TECP: teste de exercício cardiopulmonar; LAM: linfangioleiomiomatose; SpO2: saturação 
periférica de oxigênio por oxímetro de pulso. 

* p < 0,05 (entre os grupos – comparação em um determinado ponto) 

† p < 0,05 (entre os grupos – comparação das curvas inteiras) 

‡ p = 0,08 (entre os grupos – comparação das curvas inteiras) 
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Figura 9: Box plots do escore de dispneia de Borg ao longo do tempo do TECP incremental 

(A) e relacionados ao VE (B) para as pacientes com LAM (barras cinzas) em comparação aos 

controles (barras brancas). Boxes representam os percentis 25
th
 e 75

th
. A mediana está 

representada pela linha horizontal escura dentro do box.  

TECP: teste de exercício cardiopulmonar; LAM: linfangioleiomiomatose; VE: ventilação-

minuto. 

* p < 0,05 

 

A prevalência de HD, definida pela queda de pelo menos 10% da CI ao longo do 

TECP em relação ao valor de repouso, foi observada em 23 (55%) pacientes com LAM 

e em nenhum dos controles. A queda da CI entre as pacientes foi de 230 ± 30 mL (10 

± 13%), enquanto os controles tiveram elevação de 150 ± 20 mL (8 ± 11) em relação 

ao valor de repouso. Realizou-se a correlação da variação da CI (% em relação ao 

valor de repouso) durante o TECP com algumas variáveis clínicas, da PFP e do pico 

do TECP (Tabela 7). Conforme observado na Figura 10, a queda da CI teve melhor 

correlação com as seguintes variáveis: VEF1 (%pred), relação VR/CPT, DLCO (%pred) 

e escore de dispneia de Borg. 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

Tabela 7: Correlação entre a variação da CI (% em relação ao valor de repouso) com 

variáveis clínicas, da função pulmonar e do pico do teste de exercício cardiopulmonar  

Variável Correlação com variação 
da CI (%) (r) 

p 

BDI 0,53 < 0,001 

VEF1 (%pred) 0,71 < 0,001 

VEF1/CVF 0,69 < 0,001 

VR (%pred) - 0,59 < 0,001 

VR/CPT - 0,67 < 0,001 

DLCO (%pred) 0,61 < 0,001 

CI inicial (L) 0,02 0,87 

Escore de Borg (dispneia) - 0,53 < 0,001 

Carga (%pred) 0,44 0,001 

O2 de pico (%pred) 0,28 0,05 

Reserva ventilatória (%) 0,52 < 0,001 

SpO2 (%) 0,52 < 0,001 

VRI (L) 0,48 < 0,001 

r: coeficiente de correlação de Pearson; CI: capacidade inspiratória; BDI: Baseline Dyspnea Index; VEF1: 

volume expiratório forçado no primeiro segundo; CVF: capacidade vital forçada; VR: volume residual; 

CPT: capacidade pulmonar total; DLCO: capacidade de difusão do monóxido de carbono; O2: consumo 

máximo de oxigênio; SpO2: saturação periférica de oxigênio; VRI: volume de reserva inspiratório. 

 

 



 

42 

 

 

Figura 10: Na população estudada global (n = 52; pacientes com LAM – círculos pretos + 

controles – círculos brancos), as principais correlações (coeficiente de correlação de 

Pearson, r) com a variação da CI (%) foram as seguintes: A) VEF1(%pred); B) relação 

VR/CPT; C) DLCO (%pred); D) escore de dispneia de Borg. 

n = número de pacientes; LAM: linfangioleiomiomatose; CI: capacidade inspiratória; VEF1: 
volume expiratório forçado no primeiro segundo; VR: volume residual; CPT: capacidade 
pulmonar total; DLCO: capacidade de difusão do monóxido de carbono.  

 

 

Na avaliação da curva ROC, demonstrou-se que o VEF1 (%pred) com maior 

acurácia para predizer a ocorrência de HD no esforço foi de 86% (área sob a curva = 

0.801; sensibilidade = 83%; especificidade = 68%; valor preditivo positivo = 72%; 

valor preditivo negativo = 80%; IC95% = 0,67 – 0,93; p < 0,001), enquanto a relação 

VEF1/CVF foi de 0,72 (área sob a curva = 0.815; sensibilidade = 74%; especificidade 

= 84%; valor preditivo positivo = 82%; valor preditivo negativo = 76%; IC95% = 0,68 – 

0,95; p < 0,001) (Figura 11).  
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Figura 11: Curva ROC com os valores de VEF1 (círculo 

preto – 86%pred) e VEF1/CVF (círculo vermelho – 0,72) 

com maior acurácia para predizer a ocorrência de HD 

durante o esforço. 

VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; 
CVF: capacidade vital forçada; AUC: área sob a curva. 

 

5.5. Comparação entre os subgrupos de pacientes com LAM com e sem 

hiperinsuflação dinâmica 

 

Comparou-se a seguir o subgrupo das 23 pacientes com LAM que apresentaram 

HD no esforço (subgrupo HD) com as 19 que não tiveram HD (subgrupo não HD). Ao 

se analisarem as características clínicas e demográficas (Tabela 8), observou-se que 

os subgrupos apresentavam média de idade semelhante, porém as pacientes do 

subgrupo HD tinham maior tempo de diagnóstico e mais dispneia para atividades 

diárias (BDI). Adicionalmente, não houve diferença em relação à prevalência de 

realização de atividade física regular entre os subgrupos HD e não HD (48 vs. 42%, 

respectivamente; p = 0,95). Observou-se ainda uma prevalência semelhante de 

antecedente de tabagismo entre os subgrupos (22 vs. 16%, p = 0,71). 

Não houve diferença na comparação da avaliação de qualidade de vida 

relacionada à saúde (SF-36) nesses subgrupos (HD vs. não HD), exceto por uma 
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tendência a uma menor pontuação obtida na capacidade física no subgrupo HD, 

conforme demonstrado na Tabela 9. 

 

Tabela 8: Comparação clínica e demográfica entre os subgrupos das pacientes com LAM 

(HD vs. não HD) 

 Subgrupo HD 

(n = 23) 

Subgrupo Não HD  

(n = 19) 

p 

Idade (anos) 44 ± 12 39 ± 10 0,11 

Tempo de diagnóstico (meses) 60 (24 - 94) 16 (4 - 36) 0,005 

IMC (kg/m
2
) 24,1 ± 4,8 24,5 ± 2,4 0,73 

BDI 9 (8 - 12) 12 (9 - 12) 0,01 

Atividade física regular, n (%) 11 (48%) 8 (42%) 0,95 

Tabagismo, n (%) 5 (22%) 3 (16%) 0,71 

Dados foram expressos em porcentagem (%), em média ± desvio padrão e em mediana (interquartis 25 e 
75). 

n: número de pacientes; LAM: linfangioleiomiomatose; HD: hiperinsuflação dinâmica; IMC: índice de 
massa corporal; BDI: baseline dyspnea index.  

 

Tabela 9: Comparação da qualidade de vida (SF-36) entre os subgrupos das pacientes 

com LAM (HD vs. não HD) 

SF-36 

 

Subgrupo HD 

(n = 23) 

Subgrupo Não HD  

(n = 19) 

p 

Capacidade física 64 ± 28 79 ± 25 0,08 

Limitação por problemas físicos 59 ± 45 70 ± 37 0,42 

Limitação por problemas emocionais 68 ± 42 61 ± 42 0,61 

Bem estar emocional 72 ± 19 69 ± 17 0,57 

Vitalidade 66 ± 21 65 ± 24 0,88 

Desempenho social 73 ± 29 78 ± 25 0,61 

Dor 73 ± 23 71 ± 26 0,84 

Saúde geral 63 ± 22 69 ± 23 0,42 

Dados foram expressos em média ± desvio padrão.  

n: número de pacientes; LAM: linfangioleiomiomatose; SF-36: Short-Form Health Survey; HD: 
hiperinsuflação dinâmica. 
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Na comparação da função pulmonar dos subgrupos, demonstrada nas Tabelas 10 

e 11, observou-se que as pacientes que desenvolveram HD se caracterizavam por 

menor VEF1, obstrução ao fluxo aéreo (menor relação VEF1/CVF), aprisionamento 

aéreo (maior VR e maior relação VR/CPT) e maior comprometimento da DLCO.  

 

Tabela 10: Comparação das variáveis da prova de função pulmonar entre os subgrupos 

das pacientes com LAM (HD vs. não HD) 

 
Subgrupo HD 

(n = 23) 

Subgrupo Não HD 

(n = 19) 
p 

VEF1 (L) 

          (%pred) 

1,88 ± 0,7 

67 ± 24 

2,65 ± 0,47 

91 ± 15 

< 0,001 

< 0,001 

CVF (L) 

         (%pred) 

3,07 ± 0,64 

89 ± 16 

3,39 ± 0,55 

97 ± 14 

0,08 

0,11 

VEF1/CVF 0,61 ± 0,17 0,78 ± 0,08 < 0,001 

VVM (L/min) 

         (%pred) 

84 ± 33  

64 ± 26 

97 ± 22 

71 ± 16 

0,14 

0,27 

CI (L) 

     (%pred) 

2,29 ± 0,46 

96 ± 21 

2,48 ± 0,51 

100 ± 18 

0,22 

0,51 

TGV (L) 

         (%pred) 

3,07 ± 0,76  

113 ± 27 

2,39 ± 0,37 

90 ± 13 

< 0,001 

0,001 

VR (L) 

      (%pred) 

2,11 (1,82 – 2,82) 

151 (124 – 185) 

1,39 (1,21 – 1,91) 

106 (96 – 128) 

< 0,001 

< 0,001 

CPT (L) 

        (%pred) 

5,31 ± 0,89 

109 ± 15 

4,88 ± 0,68 

99 ± 10 

0,09 

0,03 

VR/CPT 0,43 ± 0,1 0,31 ± 0,05 < 0,001 

DLCO (mL/min/mmHg) 

          (%pred) 

14,5 ± 6,4 

55 ± 24 

21,1 ± 4,5 

80 ± 16 

< 0,001 

< 0,001 

Dados foram expressos em média ± desvio padrão e em mediana (interquartis 25 e 75). 

n: número; LAM: linfangioleiomiomatose; HD: hiperinsuflação dinâmica; VEF1: volume expiratório forçado 
no primeiro segundo; CVF: capacidade vital forçada; VVM: ventilação voluntária máxima; CI: capacidade 
inspiratória; TGV: volume de gás torácico; VR: volume residual; CPT: capacidade pulmonar total; DLCO: 
capacidade de difusão do monóxido de carbono. 

 



 

46 

 

Tabela 11: Comparação da prevalência de alterações na prova de função pulmonar entre 

os subgrupos das pacientes com LAM (HD vs. não HD) 

Prevalência das alterações da PFP, n (%)  Subgrupo HD 

(n = 23) 

Subgrupo Não HD 

(n = 19) 
p 

VEF1 abaixo do LIN 13 (56%) 4 (21%) 0,03 

Padrão obstrutivo (VEF1/CVF abaixo do LIN) 17 (74%) 5 (26%) 0,005 

Hiperinsuflação pulmonar (CPT > 120%pred) 4 (17%) 0 0,11 

Aprisionamento aéreo (VR > 140%pred e 
VR/CPT > 0,45) 

9 (39%) 0 0,002 

Redução da difusão (DLCO < 75%pred) 20 (87%) 6 (31%) <0,001 

Dados foram expressos em porcentagem (%). 

n: número de pacientes; LAM: linfangioleiomiomatose; HD: hiperinsuflação dinâmica; PFP: prova de 
função pulmonar; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; CVF: capacidade vital forçada; 
LIN: limite inferior da normalidade; CPT: capacidade pulmonar total; VR: volume residual; DLCO: 
capacidade de difusão do monóxido de carbono. 

 

A Tabela 12 compara variáveis identificadas no pico do TECP incremental dos 

subgrupos de pacientes com LAM (HD vs. não HD). Não houve diferença no O2, na 

carga, na FC e no pulso de oxigênio entre os subgrupos. Entretanto, observou-se que 

o subgrupo HD apresentou maior resposta ventilatória (slope VE/ CO2), maior f, menor 

reserva ventilatória e menor SpO2, além de uma tendência a apresentar menor VT e 

maior intensidade da dispneia no pico do esforço, comparativamente ao subgrupo não 

HD. Adicionalmente, queda de pelo menos 4% da SpO2 foi mais frequente no 

subgrupo HD (48 vs. 10%, p = 0,02). A variação média da CI (%) entre o repouso e o 

pico do TECP foi de - 20 ± 8% no subgrupo HD e de 1 ± 7% no subgrupo não HD (p < 

0,001). A Figura 12 demonstra exemplos de curvas fluxo-volume ao repouso e durante 

o exercício (em um mesmo VE) de pacientes com LAM de ambos subgrupos (HD e 

não HD). 
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Tabela 12: Comparação dos dados obtidos no pico do esforço e da avaliação de 

hiperinsuflação dinâmica no teste de exercício cardiopulmonar incremental em ciclo-

ergômetro entre os subgrupos das pacientes com LAM (HD vs. não HD) 

 Subgrupo HD 

(n = 23) 

Subgrupo Não HD 

(n = 19) 
p 

Duração do TECP (min) 6,5 (5,3 – 7,8) 7,8 (6 – 8,3) 0,13 

Carga (W) 

            (%pred) 

97 (65 – 199) 

73 ± 21 

115 (87 – 124) 

79 ± 15 

0,14 

0,3 

O2 (mL/min) 

        (mL/kg/min) 

         (%pred) 

1175 ± 379 

19 ± 6 

82 ± 24 

1267 ± 270 

20 ± 5 

84 ± 16 

0,38 

0,49 

0,75 

CO2 (mL/min) 1385 ± 451  1546 ± 359 0,22 

RER 1,18 ± 0,14 1,22 ± 0,18 0,4 

Slope VE/ CO2  37,7 ± 8,5 31,5 ± 4,8 0,007 

VE (L/min) 

%VVM 

54 ± 19 

30 ± 19 

53 ± 11 

44 ± 13 

0,79 

0,01 

VT (L) 1,42 ± 0,36 1,60 ± 0,26 0,07 

f  39 ± 9 33 ± 6 0,02 

FC (bpm) 

      (%pred) 

154 (137 – 162) 

87 ± 7 

156 (150 – 166) 

86 ± 11 

0,45 

0,78 

O2/FC (mL/bat/min) 

              (%pred) 

7,8 ± 2,3 

94 ± 26  

8,4 ± 1,6 

98 ± 18 

0,35 

0,59 

SpO2 (%) 91 ± 6 96 ± 3 0,002 

Escore de Borg (dispneia)  6 ± 3 4 ± 3 0,08 

Escore de Borg (perna) 6 (4 – 9) 7 (6 – 9) 0,55 

ΔCI (L) 

       (%) 

- 0,44 ± 0,18 

- 20 ± 8 

0,03 ± 0,18 

1 ± 7 

< 0,001 

< 0,001 

VRI (L) 

       (%CPT) 

0,41 ± 0,25 

8 ± 5 

0,76 ± 0,29 

15 ± 5 

< 0,001 

< 0,001 

Dados foram expressos em média ± desvio padrão e em mediana (interquartis 25 e 75).  

n: número de pacientes; LAM: linfangioleiomiomatose; HD: hiperinsuflação dinâmica; TECP: teste de 

exercício cardiopulmonar; O2: consumo de oxigênio; CO2: produção de gás carbônico; RER: CO2 
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pico/ O2 pico; VE: ventilação-minuto; VVM: ventilação voluntária máxima; %VVM: reserva ventilatória; 

VT: volume corrente; f: frequência respiratória; FC: frequência cardíaca; O2/FC: pulso de oxigênio; SpO2: 
saturação periférica de oxigênio mínima no esforço; CI: capacidade inspiratória; ΔCI: variação da CI ao 
final do TECP; VRI: volume de reserva inspiratório; CPT: capacidade pulmonar total. 

 

 

 

Figura 12: A) Curvas fluxo-volume de uma paciente com LAM que não 

desenvolveu HD, no repouso e em um maior VE no esforço. A alça do VT 

se expande com aumento da CI (+ 13%); B) Curvas fluxo-volume de uma 

paciente com LAM que apresentou HD no esforço. Em comparação à 

paciente em A, para um mesmo VE houve redução da CI (- 17%). A alça do 

VT se move em direção à CPT.  

LAM: linfangioleiomiomatose; HD: hiperinsuflação dinâmica; VT: volume 
corrente; CI: capacidade inspiratória; VE: ventilação-minuto; CPT: 
capacidade pulmonar total 
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5.6. Teste de caminhada de seis minutos 

 

Quarenta pacientes com LAM foram submetidas ao TC6M, pois duas das incluídas 

se recusaram a realizá-lo. Para todas as pacientes (n = 40), a mediana da distância 

caminhada foi de 547 m (variação de 402 a 690 m), correspondendo a 97%pred 

(variação de 66 a 119%). A mediana do escore de Borg (dispneia) e da SpO2 ao final 

do TC6M foram, respectivamente, 3 (variação de 0 a 10) e 92% (variação de 80 a 

98%).  

A dessaturação de oxigênio no TC6M se correlacionou com a dessaturação no 

TECP incremental (r = 0,82, p < 0,001), e observou-se associação entre a distância 

caminhada e o O2 de pico do TECP (r = 0,55, p < 0,001), conforme demonstrado na 

Figura 13. 

 

 

 

Figura 13: A) Correlação (r) entre a variação da SpO2 durante o TECP e no TC6M; B) 

Correlação (r) entre o O2 de pico atingido no TECP e a distância percorrida no TC6M. 

r: coeficiente de correlação de Pearson; DeltaSpO2 (variação da saturação periférica de 

oxigênio); O2: consumo de oxigênio; TECP: teste de exercício cardiopulmonar; TC6M: teste 
de caminhada de seis minutos. 

 

Ao se comparar o desempenho no TC6M dos subgrupos HD (n = 23) e não HD (n 

= 17), não houve diferença em relação à distância caminhada, porém a dessaturação 

e a intensidade da dispneia ao final do teste foram maiores nas pacientes que 

apresentaram HD durante o TECP incremental (Tabela 13). 

 

 

A B 
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Tabela 13: Comparação das variáveis obtidas do teste de caminhada de seis minutos 

entre os subgrupos das pacientes com LAM (HD vs. não HD)  

 HD 

(n = 23) 

Não HD 

(n = 17) 

p 

Distância percorrida (m) 516 (468 – 607) 588 (522 – 631) 0,1 

Distância percorrida (%pred) 87 (81 – 102) 101 (90 – 106) 0,24 

FC máxima 136 (123 – 143) 147 (123 – 151) 0,23 

SpO2 mínima (%) 90 (81 – 93) 95 (92 – 96) 0,003 

ΔSpO2 (%) - 7 [-3 – (-12)] - 3 [-1 – (-6)] 0,003 

Escore de Borg (dispneia final) 4 ± 3 2 ± 1 < 0,001 

Escore de Borg (perna final) 2 (1 – 4) 1 (0 – 4) 0,37 

Dados foram expressos em média ± desvio padrão e em mediana (interquartis 25 e 75).  

n: número de pacientes; LAM: linfangioleiomiomatose; HD: hiperinsuflação dinâmica; FC: frequência 
cardíaca; SpO2: saturação periférica de oxigênio; ΔSpO2: variação da saturação periférica de oxigênio.  

 

5.7. Prova de função pulmonar e teste de exercício cardiopulmonar com carga 

constante: resposta à utilização de placebo vs. salbutamol 

 

Das 42 pacientes inicialmente incluídas no estudo, 38 foram randomizadas para a 

avaliação da resposta ao salbutamol inalatório, comparativamente ao placebo. 

Inicialmente, 19 pacientes foram randomizadas para receber salbutamol na visita 2 

(com administração de placebo na visita 3), enquanto as outras 19 pacientes 

receberam placebo na visita 2 (e consequentemente salbutamol na visita 3). 

Na avaliação funcional ao repouso das pacientes com LAM, conforme 

demonstrado na Tabela 14, houve aumento do VEF1 e redução do grau de obstrução 

(aumento da relação VEF1/CVF) após a administração de salbutamol, em comparação 

ao placebo. Entretanto, o BD não determinou elevação dos volumes pulmonares 

operantes (CI) e redução do aprisionamento aéreo (redução do VR e da relação 

VR/CPT). Considerando-se como critério de resposta ao BD os valores recomendados 

pela ATS/ERS (aumento de pelo menos 12% em relação ao valor basal e de no 

mínimo 200 mL, no valor absoluto, do VEF1 e/ou da CVF), sete (18%) das 38 

pacientes obtiveram variação significativa após o BD 45. Entretanto mesmo nesse 
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subgrupo de pacientes que apresentaram resposta, não houve variação significativa 

da CI de repouso após o BD (dados não apresentados).  

 

Tabela 14: Comparação da prova de função pulmonar após a administração de placebo 

ou de salbutamol inalatório nas pacientes com LAM 

n = 38 Placebo BD p 

VEF1 (L) 2,27 ± 0,7 2,4 ± 0,67 < 0,001 

          (%pred) 79 ± 23 84 ± 22 < 0,001 

CVF (L) 3,27 ± 0,58 3,32 ± 0,59 0,08 

        (%pred) 94 ± 15 96 ± 15 0,08 

VEF1/CVF 0,73 (61 – 80) 0,78 (66 – 83) < 0,001 

CI (L) 2,29 (2,07 – 2,54) 2,3 (1,99 – 2,65) 0,52 

    (%pred) 98 ± 18 95 ± 20 0,37 

VR (L) 1,86 (1,27 – 2,11) 1,74 (1,43 – 2,12) 0,19 

      (%pred) 1,27 (1,03 – 1,51) 1,27 (1,03 – 1,46) 0,19 

CPT (L) 5,03 (4,54 – 5,54) 4,95 (4,68 – 5,44) 0,32 

         (%pred) 104 ± 15 104 ± 14 0,47 

VR/CPT 0,34 (0,29 – 0,43) 0,34 (0,29 – 0,42) 0,28 

Dados foram expressos em média ± desvio padrão e em mediana (interquartis 25 e 75).  

n: número de pacientes; LAM: linfangioleiomiomatose; BD: broncodilatador; VEF1: volume expiratório 

forçado no primeiro segundo; CVF: capacidade vital forçada; CI: capacidade inspiratória; VR: volume 

residual; CPT: capacidade pulmonar total.  

 

A Tabela 15 demonstra a comparação dos TECPs em carga constante das 

pacientes em resposta à utilização de placebo vs. salbutamol inalatório. Não se 

identificou ganho na tolerância ao exercício (duração do TECP) após a utilização de 

salbutamol. Adicionalmente, não foi observada redução da HD (não houve diminuição 

da queda da CI em relação ao repouso; -0,21 ± 0,27 vs. -0.20 ± 0.32, respectivamente, 

após placebo e após salbutamol; p = 0,96) e da dispneia durante o esforço após a 

utilização do BD. Evidenciamos também que o salbutamol não proporcionou melhora 

em outros parâmetros ventilatórios, como redução da f e aumento do VT e da reserva 

ventilatória. Houve diferença na variação da SpO2, porém abaixo de 4% (-2 vs. 0%, 

respectivamente, após placebo e após salbutamol, p < 0,001).  
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Tabela 15: Comparação dos dados obtidos nos testes de exercício cardiopulmonar com 

carga constante após a administração de placebo ou de salbutamol inalatório nas 

pacientes com LAM 

n = 38 Placebo BD p 

75% carga de pico do incremental (W) 74 ± 20 74 ± 20  

                                                      (%pred) 55 ± 14 55 ± 14  

Duração do TECP (min) 4,9 (3,6 – 6,7) 4,8 (3,7 – 6,8) 0,67 

O2 pico (mL/min) 1253 ± 311 1255 ± 338 0,88 

               (%pred) 85 ± 20 85 ± 22 0,92 

               (mL/kg/min) 20,2 ± 5,5 20,3 ± 6,2 0,92 

RER isotime 1,17 ± 0,12 1,16 ± 0,11 0,52 

VE isotime (L/min) 51 ± 13 53 ± 15 0,1 

%VVM isotime 41 ± 18 40 ± 18 0,34 

VT isotime (L) 1,57 ± 0,4 1,56 ± 0,36 0,81 

f isotime 37 ± 8 37 ± 8 0,51 

FC isotime (bpm) 153 ± 19 155 ± 20 0,17 

SpO2 no repouso (%) 97 (96 – 98) 97 (95 – 98) 0,42 

SpO2 no final do TECP (%) 95 (91 – 97) 97 (94 – 98) < 0,001 

ΔSpO2 (final – repouso) (%) - 2 (-5 – 0) 0 (0 – 0) < 0,001 

Escore de Borg (dispneia) no final do TECP  5 (4 – 9) 5 (4 – 9) 0,9 

Escore de Borg (perna) no final do TECP 7 (6 – 10) 7 (5 – 9) 0,15 

CI repouso (L) 2,28 ± 0,45 2,35 ± 0,45 0,03 

                  (%pred) 93 ± 17 96 ± 18 0,03 

CI isotime (L) 2,08 ± 0,5 2,14 ± 0,48 0,005 

                 (%pred) 85 ± 19  87 ± 19 0,008 

ΔCI (isotime - repouso) (L) - 0,21 ± 0,27 - 0,20 ± 0,32 0,96 

VRI isotime (L) 0,51 ± 0,27 0,58 ± 0,30 0,04 

                   (%CPT) 10 ± 6 12 ± 6 0,02 

Dados foram expressos em média ± desvio padrão e em mediana (interquartis 25 e 75).  
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n: número de pacientes; LAM: linfangioleiomiomatose; BD: broncodilatador; TECP: teste de exercício 

cardiopulmonar; O2: consumo de oxigênio; RER: CO2 pico/ O2 pico; CO2: produção de gás 

carbônico; VE: ventilação-minuto; %VVM: reserva ventilatória; VVM: ventilação voluntária máxima; VT: 
volume corrente; f: frequência respiratória; FC: frequência cardíaca; SpO2: saturação periférica de 
oxigênio; ΔSpO2: variação da saturação periférica de oxigênio; CI: capacidade inspiratória; ΔCI: variação 
da capacidade inspiratória; VRI: volume de reserva inspiratório; CPT: capacidade pulmonar total. 

 

Posteriormente, investigou-se a possibilidade do salbutamol inalatório ter 

proporcionado efeitos favoráveis no esforço ao subgrupo de pacientes com LAM que 

apresentaram HD durante o TECP incremental. Na Tabela 16 foram comparadas as 

respostas após a utilização de placebo e de salbutamol das variáveis de função 

pulmonar entre os subgrupos HD e não HD. Comparativamente ao subgrupo não HD, 

observou-se uma maior resposta ao salbutamol no subgrupo HD, com maior elevação 

do VEF1 (em %), porém sem diferença na variação da relação VEF1/CVF e da CI, e 

maior redução do VR e da relação VR/CPT. Em relação à positividade da resposta ao 

BD pelas recomendações da ATS/ERS, seis (32%) pacientes no subgrupo HD e 

apenas uma (5%) no subgrupo não HD obtiveram variação significativa após o uso do 

BD 45.    
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Tabela 16: Comparação da prova de função pulmonar entre os subgrupos das pacientes 

com LAM (HD vs. não HD) após a administração de placebo ou de salbutamol inalatório 

 
Subgrupo HD 

(n = 19) 

Subgrupo Não HD 

(n = 19) 
p 

VEF1 placebo (L) 1,88 ± 0,69 2,65 ± 0,47 < 0,001 

                       (%pred) 67 ± 24 91 ± 15 < 0,001 

ΔVEF1 pós BD (mL) 159 ± 172 95 ± 127 0,2 

                         (%) 10 ± 12 4 ± 5 0,04 

CVF placebo (L) 3,14 ± 0,59 3,39 ± 0,55 0,17 

                      (%pred) 91 ± 15 97 ± 14 0,26 

ΔCVF pós BD (mL) 70 (-30 – +262) -20 (-97 – +80) 0,11 

                        (%) 4 ± 6 0 ± 4 0,04 

VEF1/CVF placebo  0,59 ± 0,17 0,78 ± 0,08 < 0,001 

ΔVEF1/CVF pós BD 0,03 ± 0,03 0,03 ± 0,03 0,86 

ΔVEF1/CVF pós BD (%) 4 (2 – 7) 4 (1 – 7) 0,69 

CI placebo (L) 2,19 (1,96 – 2,45) 2,4 (2,13 – 2,64) 0,27 

                  (%pred) 96 ± 19 100 ± 18 0,51 

ΔCI pós BD (mL) -80 (-382 – +345) 40 (-145 – +90) 0,68 

                    (%) - 4 (-14 – +14) 2 (-6 – +4) 0,62 

VR placebo (L) 2,11 (1,82 – 2,74) 1,39 (1,21 – 1,91) < 0,001 

                    (%pred) 161 ± 50 111 ± 21 < 0,001 

ΔVR pós BD (mL) -180 [-420 – (-42)] 40 (-15 – +150) 0,004 

                      (%) -8 [-16 – (-2)] 2 (-1 – +12) 0,008 

CPT placebo (L) 5,2 (4,73 – 5,68) 4,69 (4,45 – 5,24) 0,07 

                      (%pred) 110 ± 16 99 ± 10 0,02 

ΔCPT pós BD (mL) -30 (-217 – +107) - 10 (-50 – +57) 0,84 

                        (%) -1 (-4 – +2) 0 (-1 – +1) 0,86 

VR/CPT placebo 0,42 ± 0,1 0,31 ± 0,05 < 0,001 

ΔVR/CPT pós BD -0,03 (-0,06 – 0) 0,01 (-0,01 – +0,03) 0,005 

ΔVR/CPT pós BD (%) -7 [-15 – (-1)] 2 (-2 – +11) 0,009 

Dados foram expressos em média ± desvio padrão e em mediana (interquartis 25 e 75).  
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n: número de pacientes; LAM: linfangioleiomiomatose; HD: hiperinsuflação dinâmica; VEF1: volume 

expiratório forçado no primeiro segundo; Δ: variação; BD: broncodilatador (salbutamol); CVF: capacidade 

vital forçada; CI: capacidade inspiratória; VR: volume residual; CPT: capacidade pulmonar total.  

  

A Tabela 17 demonstra a comparação das respostas após a utilização de placebo 

e de salbutamol das variáveis do TECP com carga constante entre os subgrupos HD e 

não HD. Não houve diferença entre os subgrupos em relação ao aumento do tempo de 

exercício e à redução da HD (variação da CI durante o esforço) após a utilização de 

BD. Houve redução da intensidade da dispneia e aumento inferior a 4% da SpO2 no 

subgrupo HD após administração de salbutamol, porém sem melhora em outras 

variáveis respiratórias, como redução da f, aumento do VT e da reserva ventilatória.  

Entre as 38 pacientes avaliadas, após o uso de salbutamol, seis (16%) 

apresentaram aumento de pelo menos 10% na CI isotime, quatro (21%) no subgrupo 

HD vs. duas (11%) no subgrupo não HD, p = 0,66. Além disso, 14 (37%) apresentaram 

melhora da dispneia (redução de pelo menos um ponto no escore de Borg), nove 

(47%) no subgrupo HD vs. cinco (26%) no subgrupo não HD, p = 0,31. Em relação à 

tolerância ao esforço, 11 (29%) pacientes apresentaram aumento de pelo menos 10% 

na duração do exercício após a administração do BD, seis (32%) no subgrupo HD vs. 

cinco (26%) no subgrupo não HD, p = 1,0.       
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Tabela 17: Comparação dos dados obtidos nos testes de exercício cardiopulmonar com 

carga constante entre os subgrupos das pacientes com LAM (HD vs. não HD) após a 

administração de placebo ou de salbutamol inalatório 

 
Subgrupo HD 

(n = 19) 

Subgrupo Não HD  

(n = 19) 
p 

75% carga de pico do incremental (W) 68 (48 – 88) 86 (65 – 93) 0,16 

                                                 (%pred) 53 ± 15 58 ± 12 0,21 

Duração do TECP pós Placebo (min) 4,8 (3,3 – 5,6) 5,6 (3,9 – 7,6) 0,1 

Δduração pós BD (s) 2 (-39 – +49) 1 (-12 – +24) 0,99 

                              (%) 1 (-12 – +19) 0 (-5 – +10) 0,95 

O2 pico Placebo (mL/min) 1194 ± 364 1311 ± 243 0,25 

                             (%máx pred) 82 ± 24 87 ± 15 0,49 

                             (mL/kg/min) 19,4 ± 6,4 21,1 ± 4,6 0,36 

Δ O2 pico pós BD (mL/min) 26 (-63 – +66) -19 (-72 – +66) 0,52 

                               (%) 2 (-5 – +6) -2 (-5 – +5) 0,46 

VE isotime Placebo (L/min) 51 ± 16 52 ± 11 0,78 

ΔVE pós BD (L/min) 1 (-1 – +7) 1 (-2 – +3) 0,42 

%VVM isotime Placebo 34 ± 21 49 ± 11 0,01 

Δ%VVM pós BD 0 (-5 – +1) 0 (-3 – +2) 0,63 

VT isotime Placebo (L) 1,4 ± 0,36 1,74 ± 0,38 0,008 

ΔVT pós BD (L) 0,02 (-0,03 – +0,12) 0,02 (-0,1 – +0,07) 0,19 

                    (%) 2 (-2 – +7) 1 (-5 – +4) 0,20 

f isotime Placebo  40 ± 8 34 ± 6 0,01 

Δf pós BD  1 (-1 – +4) 0 (-3 – +3) 0,39 

FC isotime Placebo (bpm) 150 ± 15 156 ± 22 0,39 

ΔFC pós BD (bpm) -1 (-4 – +9) 0 (-1 – +7) 0,67 

SpO2 no final do TECP Placebo (%) 92 (84 – 96) 97 (95 – 98) 0,003 

SpO2 no final do TECP BD (%) 95 (93 – 98) 97 (96 – 98) 0,08 

ΔSpO2 no final TECP (BD-Plac) (%) 3 (1 – 8) 0 (0 – 1) 0,004 

Escore de Borg (dispneia) final 
(Placebo) 

8 (5 – 10) 4 (2 – 7) 0,01 

ΔEscore de Borg (dispneia) final pós 
- 1 ± 1 1 ± 1 0,002 
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BD 

Escore de Borg (perna) final (Placebo) 7 (5 – 10) 7 (7 – 10) 0,92 

ΔEscore de Borg (perna) final pós BD 0 (-2 – 0) 0 (-1 – 0) 0,15 

CI isotime Placebo (L) 1,82 ± 0,45 2,33 ± 0,42 < 0,001 

                               (%pred) 75 ± 18 94 ± 16 0,002 

ΔCI pós BD (L) 0,08 (-0,01 – +0,14) 0,08 (-0,04 – +0,13) 0,85 

                    (%) 4 (-1 – +9) 4 (-2 – +6) 0,64 

VRI isotime Placebo (L) 0,42 ± 0,26 0,59 ± 0,26 0,06 

ΔVRI pós BD (L) 0 (-0,06 – 0,09) 0,09 (0,01 – 0,2) 0,16 

                      (%CPT) 8 ± 5 12 ± 6 0,02 

Dados foram expressos em média ± desvio padrão e em mediana (interquartis 25 e 75).  

n: número de pacientes; LAM: linfangioleiomiomatose; HD: hiperinsuflação dinâmica; TECP: teste de 

exercício cardiopulmonar; Δ: variação; BD: broncodilatador; O2: consumo de oxigênio; VE: ventilação-
minuto; %VVM: reserva ventilatória; VVM: ventilação voluntária máxima; VT: volume corrente; f: frequência 
respiratória; FC: frequência cardíaca; SpO2: saturação periférica de oxigênio; CI: capacidade inspiratória; 
VRI: volume de reserva inspiratório; CPT: capacidade pulmonar total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSSÃO 

_______________________________ 
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Poucos estudos avaliaram previamente o desempenho de pacientes com LAM no 

TECP, demonstrando-se limitação multifatorial (comprometimento de troca gasosa, 

fadiga muscular, alteração cardiovascular, incluindo HP, porém com maior importância 

destacada ao componente ventilatório) 27-29. O presente estudo foi o primeiro a 

investigar a ocorrência de HD durante o exercício em pacientes com LAM e também a 

comparar a evolução dos parâmetros cardiopulmonares e metabólicos ao longo do 

TECP com mulheres saudáveis e não tabagistas, pareadas pela idade (controles). 

Adicionalmente, comparou-se em relação ao placebo se a administração de 

salbutamol por via inalatória determina melhora da PFP, redução da HD e da dispneia, 

além de ganho na tolerância ao esforço.  

Na avaliação da PFP, as pacientes com LAM se caracterizaram por apresentar, 

comparativamente aos controles, padrão obstrutivo, aprisionamento aéreo e redução 

da DLCO, achados semelhantes a estudos prévios 4, 5, 15, 25. Além disso, de acordo com 

a análise dos questionários em questão, identificou-se que as pacientes apresentaram 

maior intensidade de dispneia para atividades diárias (BDI) e pior qualidade de vida 

relacionada à saúde (SF-36), especialmente nos domínios físico e emocional, mesmo 

naquelas com acometimento leve na PFP. Outros autores já haviam demonstrado que 

a LAM se associa com limitações físicas, emocionais e também sociais, principalmente 

na doença avançada 4, 100. 

Investigações prévias sugerem múltiplos fatores atuando de maneira isolada ou 

combinada para a menor capacidade de exercício na LAM, incluindo fadiga da 

musculatura periférica, limitação cardiovascular, incluindo HP, comprometimento da 

troca gasosa e, principalmente, anormalidades ventilatórias 27-29. O presente estudo 

demonstrou que, durante o TECP máximo incremental, os fatores mais importantes 

para a interrupção do esforço e para a menor capacidade de exercício na LAM foram 

os componentes ventilatório e de troca gasosa, além da contribuição das repercussões 

sensoriais (dispneia). 

 Comparativamente aos controles, evidenciou-se que as pacientes com LAM 

apresentaram menor capacidade de exercício (menor carga) e eficiência ventilatória 

reduzida (maior slope VE/ CO2), atingindo menor reserva ventilatória, menor SpO2 e 

maior intensidade da dispneia no pico do esforço. Um dos fatores para a menor 

reserva ventilatória identificada foi o desenvolvimento de HD. Adicionalmente, 

observou-se que, em comparação aos controles, o grau de dispneia foi maior já em 

fases precoces do esforço, mesmo quando se corrigiu o escore atingido na escala de 

Borg para uma mesma demanda ventilatória (VE). As diferenças identificadas na SpO2 
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e na reserva ventilatória também foram encontradas mesmo em fases precoces do 

esforço. Em alguns pacientes a limitação ventilatória (associada à HD) foi a principal 

causa para a cessação do esforço, enquanto em outros predominou o 

comprometimento da troca gasosa e houve casos em que os fatores se associaram. 

Não houve diferença em relação às variáveis cardiovasculares (FC prevista e pulso de 

oxigênio de pico) e ao desconforto máximo de membros inferiores atingido no escore 

de Borg. Em relação a estudos anteriores que avaliaram o comportamento das 

pacientes com LAM durante exercício, esse trabalho se destaca pela originalidade não 

apenas pela avaliação da ocorrência de HD, mas também por estabelecer 

comparação com mulheres saudáveis, não tabagistas e pareadas pela idade, e por 

confirmar maior grau de dispneia ao longo de diferentes intensidades do exercício 27-29.  

Durante o exercício, HD foi frequente nas pacientes com LAM (prevalência de 

55%) e não foi observada nos controles. A LFE na LAM pode ser explicada pelo 

aumento da resistência das vias aéreas por obstrução secundária à proliferação das 

células da LAM, combinado à redução do recolhimento elástico, que se relaciona à 

destruição da matriz de sustentação alveolar pelo desbalanço entre MMPs e seus 

inibidores (TIMPs) nas lesões da LAM 6, 25, 32, 34. Semelhante à DPOC, onde também 

são encontrados padrão obstrutivo e aprisionamento aéreo no repouso, e HD no 

esforço, é plausível considerar que HD também pudesse ocorrer durante exercício 

máximo incremental na LAM 53, 59, 61, 63. 

Evidenciou-se que na LAM a HD no esforço apresentou melhor correlação com 

obstrução ao fluxo aéreo e aprisionamento aéreo ao repouso, diminuição da DLCO e 

grau de dispneia no esforço. Adicionalmente, apesar da HD estar associada a um 

maior tempo de diagnóstico de LAM, podendo-se inferir uma relação com a 

progressão da doença ao longo do tempo, a avaliação da curva ROC confirmou que 

esse mecanismo de limitação ao esforço ocorre mesmo em pacientes com 

comprometimento leve da espirometria. Como a prevalência de tabagismo prévio foi 

semelhante entre os subgrupos (HD vs. não HD), sugere-se que esse fator não tenha 

interferido na ocorrência de HD nessa população.  

Ao se comparar o desempenho dos subgrupos de pacientes (HD vs. não HD), não 

se evidenciou diferença na capacidade máxima de exercício (carga atingida). 

Entretanto, identificou-se que, ao se analisar os dados do pico do esforço, houve 

participação importante dos componentes ventilatório e de troca gasosa como fatores 

de interrupção do esforço no subgrupo HD, indicados por maior slope VE/ CO2 (menor 

eficiência ventilatória), menor reserva ventilatória, maior f, menor SpO2 e uma 
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tendência a um maior grau de dispneia avaliada pela pontuação obtida no escore de 

Borg. Não houve diferença entre os subgrupos em relação às variáveis 

cardiovasculares (FC e pulso de oxigênio) e ao desconforto máximo de membros 

inferiores avaliado pelo escore de Borg, o que reforça ainda mais a importância dos 

componentes ventilatório e de troca gasosa como causas da limitação ao esforço.    

Os resultados identificados no TECP máximo incremental dos subgrupos também 

se refletiram nas atividades diárias. No TC6M, não houve diferença na distância 

percorrida, na FC máxima atingida e no desconforto de membros inferiores, porém a 

dessaturação e a intensidade da dispneia foram maiores no subgrupo HD. 

Adicionalmente, observou-se que houve boa correlação entre a dessaturação no 

TECP e no TC6M, e entre a distância percorrida no TC6M e o O2 de pico atingido no 

TECP. Num estudo recente do nosso grupo que também avaliou o desempenho das 

pacientes com LAM no TC6M, observou-se que a distância percorrida foi menor em 

comparação ao presente estudo (447 vs. 547 m), porém sem informação sobre a 

porcentagem do previsto. A SpO2 mínima (90 vs. 92%) e o escore de Borg para 

dispneia (3 vs. 3) foram semelhantes nos dois estudos 31.  

Atividade física regular, que era desempenhada por praticamente a metade das 

pacientes do estudo, mesmo nas que apresentaram HD no TECP incremental, pode 

representar uma possível explicação para a capacidade máxima de exercício 

semelhante encontrada nos subgrupos HD e não HD, tanto no TECP quanto no TC6M. 

Esse resultado reforça a recomendação estabelecida nas diretrizes europeias 

publicadas em 2010 de que a realização de atividade física regular possivelmente 

beneficia e deve ser estimulada nas pacientes com LAM 1. 

Avaliações prévias demonstraram que até 30% das pacientes com LAM 

apresentam resposta positiva ao teste de broncodilatação, utilizando-se como critério a 

melhora do fluxo expiratório (VEF1 e/ou CVF) 4, 5, 24-26, 45. No presente estudo, 18% das 

pacientes tiveram variação significativa após o uso de BD. Estudos anteriores 

demonstraram que a resposta positiva ao BD se associou a um predomínio de padrão 

sólido (nódulos com células da LAM) ao redor de vias aéreas na histologia pulmonar e 

a um declínio funcional mais acentuado (queda de VEF1 mais acelerada), 

especulando-se que o aumento do fluxo expiratório estaria relacionado a um possível 

relaxamento das células da LAM determinado pelos agonistas 2 adrenérgicos. No 

subgrupo de pacientes respondedores ao BD, sugere-se que a limitação ao fluxo 

aéreo se relacione principalmente a um maior acometimento de obstrução das vias 
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aéreas secundária à proliferação das células da LAM comparativamente à menor 

participação de redução do recolhimento elástico 25, 26. 

Apesar da elevação do VEF1 observada em nossa população (n = 38) após a 

utilização de BD ter sido considerada significante do ponto de vista estatístico, 

consideramos que esse ganho foi pequeno e pouco relevante (em média 130 mL, 

correspondendo a 5%), inclusive por não ter se associado ao aumento da CI em 

repouso e à redução do aprisionamento aéreo. Mesmo quando foram comparadas as 

diferenças das variações identificadas na PFP em repouso após a administração de 

BD entre os subgrupos HD e não HD, observou-se que, apesar de terem apresentado 

significância estatística, elas também foram pequenas e pouco relevantes (diferenças 

entre os subgrupos de VEF1, 6% e cerca de 60 mL, e de VR/CPT, 9% e 0,04), e que a 

variação da CI foi semelhante. Apesar do critério estabelecido como resposta 

siginificativa ao BD considerar o aumento de fluxo expiratório, estudos realizados em 

portadores de DPOC demonstraram que o VEF1 não é um bom preditor de melhora de 

parâmetros avaliados no exercício. A variação de volumes pulmonares estáticos, 

incluindo a CI de repouso, e dinâmicos, incluindo CI, VT e VRI, apresenta melhor 

correlação com aumento na tolerância ao exercício e com melhora da dispneia. 

Portanto, utilizar apenas o VEF1 como desfecho para se investigar a resposta ao BD 

pode subestimar a ocorrência de benefícios clínicos significativos quando se 

administram essas medicações 45-48, 55, 64, 66. 

Nenhum dos estudos prévios que avaliou a resposta a BD em pacientes com LAM 

determinou quais as repercussões da utilização de BD inalatório sobre o exercício 4, 5, 

24-26. No presente estudo, evidenciou-se que a administração de BD inalatório de curta 

duração (salbutamol) não proporcionou aumento na capacidade de exercício, redução 

da HD e da intensidade da dispneia nas pacientes. Mesmo quando foram avaliados os 

subgrupos HD e não HD, concluiu-se que não houve efeitos favoráveis sobre o esforço 

após o uso do BD (apesar da identificação de redução da intensidade da dispneia no 

subgrupo HD).  

Realizou-se ainda uma comparação (dados não apresentados) entre os subgrupos 

respondedores (n = 7) e não respondedores ao BD (n = 31), de acordo com o critério 

de resposta a BD recomendado pela ATS/ERS 45. Observou-se que mesmo nessa 

avaliação, apesar da diferença evidenciada na resposta na espirometria de repouso, 

não houve diferença entre os subgrupos em relação ao aumento da tolerância ao 

exercício (tempo de exercício), à redução da HD e da dispneia no esforço.  
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Possíveis explicações para a ausência de resposta ao agonista 2 adrenérgico de 

curta duração em nosso estudo, ao se analisarem os volumes pulmonares operantes 

estáticos e dinâmicos e outras variáveis do exercício, podem ser especuladas. A 

presença de receptores 2 adrenérgicos nas células da LAM não foi avaliada até o 

momento, de modo que a ausência ou pouca expressão desses receptores nessas 

células poderia atuar como um fator limitante para se atingir os efeitos favoráveis 

dessa classe de medicações. Nesse suposto contexto, quanto maior a proliferação de 

células da LAM, menor a concentração de receptores 2 adrenérgicos e, 

consequentemente, maior seria a limitação para se atingir uma resposta das vias 

aéreas ao BD. Além disso, não se pode descartar que a administração de dose única 

do BD tenha sido insuficiente para se atingir os objetivos propostos, sendo necessária 

a utilização por períodos mais prolongados, por exemplo, de agonistas 2 

adrenérgicos de longa duração. Outro fator limitante poderia ser justificado pela 

modalidade de exercício escolhida, uma vez que o ciclo-ergômetro pode ter atuado 

como fator limitante na detecção dos benefícios da utilização de BD sobre a 

capacidade máxima de exercício. Baseado em estudos em portadores de DPOC, a 

atividade em ciclo-ergômetro determina maior sobrecarga da musculatura dos 

membros inferiores, o que propicia acúmulo precoce de ácido láctico no local, com 

maior fadiga da musculatura periférica. Nesse contexto, a ausência de resposta ao BD 

no presente estudo poderia ser explicada pelo fato da limitação ao esforço 

determinada pela fadiga de membros inferiores no ciclo-ergômetro ter determinado 

interrupção precoce do exercício em algumas pacientes, sem que a reserva 

ventilatória fosse esgotada 101, 102.  

Portanto, a partir do presente estudo, não se pode excluir totalmente um potencial 

benefício sobre o exercício da utilização de BDs inalatórios nas pacientes com LAM, 

sendo necessários novos estudos investigatórios. 

O presente estudo possui limitações que devem ser descritas. Variações da CPT 

não foram avaliadas e não se pode excluir totalmente a possibilidade de ter ocorrido 

mudança da CPT ao longo do exercício. Assumiu-se que a CPT ficou constante ou 

teve pequenas variações não significativas ao longo do esforço baseando-se em 

estudos prévios em portadores de DPOC 50, 52. Nesse contexto, a elevação do VPFE 

estaria associada à queda da CI. Outra limitação é a ausência de padronização para 

se definir o grau de redução da CI que caracterizaria a presença de HD. Optou-se por 

utilizar a queda de 10% ao longo do esforço em relação à CI basal em função desse 

valor geralmente representar a máxima variação aceitável entre as manobras para 
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medida da CI. Adicionalmente, uma análise multivariada para a avaliação da relação 

entre a variação da CI e parâmetros clínicos, funcionais e do exercício não foi 

realizada em função do tamanho da amostra.       

Outros potenciais fatores determinantes de limitação ao esforço, como disfunção 

muscular e HP, não foram analisados. Entretanto, o desenvolvimento de HP durante o 

TECP foi pouco provável, visto que o pico do pulso de oxigênio foi acima de 80% do 

previsto em ambos os subgrupos de pacientes (HD e não HD) e sem diferença em 

relação aos controles, além de não ter sido observado platô precoce dessa variável. 

Apesar de não ter sido realizada avaliação muscular detalhada, o escore de Borg para 

fadiga de membros inferiores foi semelhante entre as pacientes e os controles, e 

também não houve diferença nesse parâmetro entre os subgrupos das pacientes (HD 

e não HD).  

O fato de ter realizado três TECP (um incremental e dois com carga constante) em 

três dias consecutivos poderia aumentar o risco da ocorrência de fadiga muscular, 

comprometendo os resultados encontrados. Entretanto, o O2 de pico e o escore de 

Borg máximo para fadiga de membros inferiores atingidos foram semelhantes ao se 

comparar os resultados dos três TECP.  

Outro fator limitante a se considerar é que a utilização de agonista 2 adrenérgico 

de curta duração (salbutamol inalatório) pode não ter sido suficiente para se atingir os 

objetivos propostos. Nesse contexto, não se pode descartar que a administração de 

BDs por via inalatória em longo prazo (como agonistas 2 adrenérgicos de longa 

duração – salmeterol ou formoterol) ou de anticolinérgicos inalatórios possa trazer 

efeitos favoráveis no exercício para as pacientes com LAM, com redução da HD e da 

dispneia, além de maior tolerância ao esforço, conforme já foi demonstrado em 

pacientes com DPOC 66, 75, 77-79.   

A partir dos resultados encontrados nesse estudo, surgem novas perspectivas para 

a abordagem das pacientes com LAM. Além da avaliação da utilização de outros BDs 

inalatórios (agonistas 2 adrenérgicos de longa duração e anticolinérgicos), estudos 

com opções não medicamentosas podem ser realizados no futuro com a perspectiva 

de se reduzir a HD, determinando melhora da dispneia e da tolerância ao esforço. 

Entre essas opções, incluem-se a utilização de concentrações aumentadas de 

oxigênio, a inalação da mistura do gás hélio com oxigênio, reabilitação cardiopulmonar 

e ventilação com pressão positiva, que já mostraram resultados favoráveis nesses 

desfechos em portadores de DPOC 59, 81-84.  
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Pode-se ainda realizar a investigação dos efeitos dos BDs no esforço em outras 

modalidades de exercício. Em pacientes com DPOC, a avaliação da resposta às 

intervenções na marcha mostrou ser melhor para análise dos parâmetros ventilatórios 

em comparação ao ciclo-ergômetro, pois determina menor fadiga de MMII, atingindo-

se maior VE e menor reserva ventilatória 101, 102. 

Adicionalmente, de acordo com os resultados observados, cogita-se num futuro 

próximo a realização de uma avaliação histológica detalhada, com análise das 

pequenas vias aéreas e estudo imunohistoquímico para a identificação de receptores 

2 adrenérgicos nas células da LAM, com o intuito de se buscar um melhor 

entendimento dos mecanismos limitantes de esforço e de otimização do tratamento 

das pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÕES 

_______________________________ 
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As principais conclusões obtidas nesse estudo em pacientes com LAM são as 

seguintes: 

 

1) O desenvolvimento de HD no esforço é frequente nas pacientes com LAM, 

podendo ocorrer mesmo naquelas que apresentam comprometimento leve da função 

pulmonar. 

2) Na avaliação da função pulmonar, as pacientes com LAM são caracterizadas 

por padrão obstrutivo, aprisionamento aéreo e redução da DLCO. 

3) A ocorrência de HD no esforço se correlaciona com redução do VEF1 e da 

DLCO, com aprisionamento aéreo e com maior intensidade de dispneia durante todo o 

TECP. 

4) Limitação ventilatória e alteração da troca gasosa são importantes fatores para 

interrupção do esforço nas pacientes com LAM. 

5) As pacientes com LAM apresentam redução da qualidade de vida relacionada 

à saúde, principalmente nos domínios físico e emocional, dispneia para atividades 

diárias e durante o esforço.  

6) Boa parte das pacientes realiza atividade física regular e essa prática deve ser 

recomendada nesse grupo. 

7) Dessaturação e dispneia, tanto no TECP quanto no TC6M, são mais 

proeminentes nas pacientes que desenvolvem HD no TECP incremental. 

8) A administração de dose única de salbutamol inalatório não determina redução 

do aprisionamento aéreo dinâmico e ganho na capacidade de exercício em ciclo-

ergômetro, mesmo no subgrupo de pacientes que apresentam HD.  
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Anexo 1: Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_______________________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: ......................................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: 

............................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 

...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 

(............).................................................................................. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA Avaliação de hiperinsuflação dinâmica em pacientes com 

linfangioleiomiomatose (LAM) através de teste de exercício cardio-respiratório e verificação da resposta à 

broncodilatação 

 

PESQUISADOR: Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho 

CARGO/FUNÇÃO: Médico                                        INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 31143 



 

80 

 

UNIDADE DO HCFMUSP: Disciplina de Pneumologia (Grupo de Doenças Intersticiais e UTI Respiratória) 

 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

      

RISCO MÍNIMO  RISCO MÉDIO  

 

RISCO BAIXO  RISCO MAIOR  

  

3.DURAÇÃO DA PESQUISA : 4 anos 

 

1– Desenho do estudo e objetivo(s): Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação 

voluntária neste estudo, que visa avaliar se o senhor (a) apresenta aprisionamento de ar progressivo, ou seja, 

à medida que vai aumentando a carga de exercício, a dificuldade para eliminação do ar dos pulmões pode 

piorar, sendo um dos fatores que podem provocar falta de ar. Além disso, será avaliado se, caso o senhor (a) 

apresente essa alteração, se ocorre melhora da falta de ar após utilização de medicação que provoque 

dilatação dos brônquios, com melhora da capacidade de realização de exercício.  

 

2 – Procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e identificação dos que forem 

experimentais e não rotineiros: 

Nenhum dos procedimentos abaixo é considerado experimental, estando todos bem estabelecidos na 

literatura. 

- Avaliação clínica: questionário com perguntas simples e exame físico. 

- Espirometria forçada e lenta, e pletismografia de corpo inteiro: serão medidos os volumes de ar que 

saem e de outros que permanecem nos pulmões após respiração espontânea e após eliminação de ar 

forçada. 

- Capacidade de difusão do monóxido de carbono: para determinar se existe alteração na troca de 

oxigênio e de gás carbônico entre o ar que chega e o sangue que passa pelos pulmões. 

- Teste de exercício cardio-respiratório máximo incremental, através de ciclo-ergômetro: para avaliar a 

capacidade máxima de exercício do senhor (a), observar se o senhor (a) tem dificuldade para eliminação 

do ar ao longo do exercício, e também se existem fatores relacionados ao coração e/ou aos músculos que 

dificultam a realização de atividades físicas. O senhor (a) realizará exercício em bicicleta ergométrica até 

o máximo que agüentar (pode terminar por falta de ar, fraqueza nas pernas ou por condições identificadas 

pelo médico que está acompanhando o exame), sendo avaliado durante todo o exame por médico e 

também com avaliação contínua da pressão arterial, da oxigenação e do eletrocardiograma.  

- Teste de exercício cardio-respiratório submáximo, com carga constante: O senhor (a) fará exercício com 

uma carga que será sempre a mesma em bicicleta ergométrica e será avaliado se o senhor (a) 

apresentará melhora na capacidade de exercício, após utilização de medicação que promova dilatação 

dos brônquios. 

X  
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- Ecocardiograma: para detecção de alterações no coração que possam contribuir para a dificuldade de 

realização de atividades físicas. 

- Técnica de oscilação forçada: o paciente respira tranquilamente com um bocal conectado entre os 

lábios, sendo avaliado se há dificuldade para a eliminação do ar. 

 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados: 

- Todos os procedimentos envolvidos no estudo são considerados rotineiros e suas descrições se 

encontram no item anterior.   

 

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3; 

- O senhor (a) pode apresentar algumas alterações principalmente durante os testes na bicicleta 

ergométrica, como elevação ou redução da pressão arterial, arritmia do coração, dor no peito, tontura, 

desmaio ou redução da oxigenação. Entretanto, esses eventos são raros e controláveis, e como o senhor 

(a) será avaliado durante todos os testes, frente a qualquer situação descrita, o exame é suspenso 

imediatamente e o tratamento é rapidamente efetuado, sem riscos. 

 

5 – Benefícios para o participante: é possível que o paciente que apresente aprisionamento de ar 

progressivo, ou seja, à medida que vai aumentando a carga de exercício vai se agravando a dificuldade para 

eliminação do ar dos pulmões, possa apresentar benefício com a utilização de medicação que cause 

dilatação dos brônquios e essa medicação possa ser utilizada no tratamento do mesmo, reduzindo a falta de 

ar; 

 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o paciente pode 

optar: - Não se aplica. 

 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. Carlos Roberto 

Ribeiro de Carvalho, que pode ser encontrado no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255, 

sala 7079, bairro Cerqueira César, telefone(s) 3069-7202. O pesquisador executante é o Dr. Bruno 

Guedes Baldi, que pode ser encontrado no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255, sala 

7079, bairro Cerqueira César, telefone(s) 3069-7202 ou 3069-5695. Se você tiver alguma consideração 

ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 

26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

 

8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

 

9 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão  analisadas em conjunto com outros 

pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos 

abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

 

12 – O Ambulatório de Pneumologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 

localizado no quinto andar, bloco 4A, do Prédio dos Ambulatórios, e o Setor de Pneumologia do Pronto 

Socorro do Instituto do Coração serão responsáveis pelo atendimento do senhor (a), caso aconteça 

algum dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste estudo 

(com nexo causal comprovado); 

 

13 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo ”Avaliação de hiperinsuflação dinâmica em pacientes com 

linfangioleiomiomatose (LAM) através de teste de exercício cardio-respiratório e verificação da resposta à 

broncodilatação”. 

 

Eu discuti com o Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho e com o Dr. Bruno Guedes Baldi sobre a 

minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que 

tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no 

meu atendimento neste Serviço. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        
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para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência 

auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente 

ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo 2: Questionário de qualidade de vida relacionada à saúde 

 

Medical Outcome Short-Form 36 (SF-36)    

 

Nome:.................................................................................................. 

 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão 

informados de como você se sente e quão bem é capaz de fazer suas atividades de vida diária. 

Responda cada questão marcando a resposta como indicado. Caso esteja inseguro em como 

responder, por favor tente responder da melhor forma que puder. 

 

1. Em geral, você diria que sua saúde é:                   (circule uma) 

Excelente ..........................................................................................1 

Muito boa ..........................................................................................2 

Boa ...................................................................................................3 

Ruim .................................................................................................4 

Muito ruim .........................................................................................5 

 

2. Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora:                                                                             

(circule uma) 

Muito melhor agora do que a um ano atrás .......................................1 

Um pouco melhor agora que a um ano atrás ....................................2 

Quase a mesma do que um ano atrás ................................................3 

Um pouco pior agora do que a um ano atrás ....................................4 

Muito pior agora do que a um ano atrás ............................................5 

 

3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 

comum. Devido a sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso 

quanto?                                    (circule uma em cada linha)   

 

Atividades Sim 

Dificulta 

muito 

Sim 

Dificulta 

um pouco 

Não. Não 

dificulta 

de modo 

algum 
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a – Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, 

tais como correr, levantar objetos pesados, 

participar em esportes árduos 

1 2 3 

b- Atividades moderadas, tais como mover uma 

mesa, passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa 

1 2 3 

c- Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d- Subir vários lances de escada 1 2 3 

e- Subir um lance de escada 1 2 3 

f- Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g- Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h- Andar vários quarteirões 1 2 3 

i- Andar 1 quarteirão 1 2 3 

j- Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4. Durante as últimas 4 semanas, você tem alguns dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou com alguma atividade diária regular, como consequência de sua saúde física  

   (circule uma em cada linha) 

 Sim Não 

a- a- Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades?  

b-   

1 2 

c- b- Realizou menos tarefas do que gostaria? 1 2 

c- c- Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em  

outras atividades? 

1 2 

d- d- Teve dificuldade de fazer o seu trabalho ou outras atividades 

(por exemplo: necessitou de um esforço extra) 

e-  

1 2 

 

5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu 

trabalho ou com outra atividade diária regular, como conseqüência de algum problema 

emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso)? 

      (circule uma em cada linha) 

 Sim Não 

d- a- Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao 

seu trabalho ou a outras atividades? 

e-  

1 2 
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f- b- Realizou menos tarefas do que gostaria? 

 

1 2 

f- c- Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto 

cuidado como geralmente faz ? 

g-  

1 2 

 

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 

interfiriram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, vizinhos, amigos ou em 

grupo?    (circule uma) 

De forma nenhuma ...................................................................................1 

Ligeiramente .............................................................................................2 

Moderadamente ....................................................................................... 3 

Bastante ....................................................................................................4 

Extremamente ...........................................................................................5 

 

7. Quanta dor no corpo você teve nas últimas 4 semanas?                                                                                                 

(circule uma) 

Nenhuma ...................................................................................................1 

Muito leve ..................................................................................................2 

Leve .......................................................................................................... 3 

Moderada ...................................................................................................4 

Grave .........................................................................................................5 

Muito grave ................................................................................................6 

 

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal (incluindo 

tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa)?                                                                                           

(circule uma) 

De maneira nenhuma ...............................................................................1 

Um pouco ..................................................................................................2 

Moderadamente .......................................................................................3 

Bastante ....................................................................................................4 

Extremamente ..........................................................................................5 

 

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta que mais se 

aproxima da maneira como você se sente. Em relação às últimas 4 semanas:   

 (circule uma em cada linha) 



 

87 

 

 Todo 

tempo 

A 

maior 

parte 

do 

tempo 

Uma 

boa 

parte 

do 

tempo 

Alguma 

parte 

do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a- Quanto tempo você tem se sentido 

cheio de vigor, cheio de vontade  e 

cheio de força? 

 

1 2 3 4 5 6 

b- Quanto tempo você tem se sentido 

uma pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c- Quanto tempo você tem se sentido 

tão deprimido que nada pode animá-

lo? 

1 2 3 4 5 6 

d- Quanto tempo você tem se sentido 

calmo ou tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e- Quanto tempo você tem se sentido 

com muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f- Quanto tempo você tem se sentido 

desanimado e abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g- Quanto tempo você tem se sentido 

esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h- quanto tempo você tem se sentido 

uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i- Quanto tempo você tem se sentido 

cansado? 

1 2 3 4 5 6 

 

 

10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interfiriram com suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc) ? 

      (circule uma) 

Todo o tempo..........................................................................................1 

A maior parte do tempo..........................................................................2 

Alguma parte do tempo..........................................................................3 

Uma pequena parte do tempo...............................................................4 

Nenhuma parte do tempo.......................................................................5 

 

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

                                                                                  (circule uma em cada linha) 
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 Definitiva- 

mente 

verdadeiro 

A maioria 

das 

vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A 

maioria 

das 

vezes 

falsa 

Definitiva- 

mente 

falsa 

a- Eu costumo adoecer um pouco 

mais facilmente que as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b- Eu sou tão saudável quanto 

qualquer outra pessoa que eu 

conheço 

1 2 3 4 5 

c- Eu acho que a minha saíde vai 

piorar 

1 2 3 4 5 

d-  Minha saúde é excelente 1 2 3 4 5 
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Anexo 3: Características gerais dos controles e das pacientes 

 Idade Sexo Peso Altura IMC BDI 

Controle1 36 F 50 1,59 19,8 12 

Controle2 54 F 60 1,65 22,0 12 

Controle3 33 F 48 1,66 17,4 12 

Controle4 47 F 73 1,67 26,2 12 

Controle5 34 F 62 1,67 22,2 12 

Controle6 31 F 49 1,59 19,4 12 

Controle7 56 F 62 1,59 24,5 12 

Controle8 27 F 58 1,52 25,1 12 

Controle9 35 F 59 1,6 23,0 12 

Controle10 45 F 66 1,52 28,6 12 

LAM1 42 F 61 1,6 23,8 12 

LAM2 44 F 58 1,57 23,5 12 

LAM3 32 F 54 1,67 19,4 8 

LAM4 24 F 65 1,64 24,2 12 

LAM5 36 F 75 1,7 25,9 10 

LAM6 49 F 73 1,65 26,8 11 

LAM7 42 F 77 1,72 26 6 

LAM8 46 F 44 1,53 18,8 10 

LAM9 43 F 67 1,7 23,2 11 

LAM10 42 F 63 1,58 25,2 12 

LAM11 44 F 59 1,58 23,7 12 

LAM12 45 F 58 1,6 22,7 11 

LAM13 30 F 65 1,62 24,8 9 

LAM14 49 F 57 1,56 23,5 12 

LAM15 45 F 71 1,65 26 12 

LAM16 52 F 60 1,57 24,4 9 

LAM17 33 F 74 1,67 26,5 9 

LAM18 53 F 83 1,6 32,4 7 

LAM19 43 F 61 1,53 26,1 12 

LAM20 49 F 57 1,65 21 9 

LAM21 47 F 53 1,58 21,2 6 

LAM22 24 F 74 1,62 28,2 12 

LAM23 50 F 62 1,64 23 9 

LAM24 29 F 63 1,61 24,3 11 

LAM25 50 F 61 1,56 25,1 12 

LAM26 59 F 93 1,65 34,2 7 

LAM27 58 F 60 1,58 24 12 

LAM28 30 F 61 1,56 25,1 12 

LAM29 31 F 61 1,67 21,9 12 

LAM30 51 F 44 1,46 20,7 9 

LAM31 31 F 71 1,6 27,7 12 

LAM32 34 F 47 1,57 19,2 9 

LAM33 26 F 63 1,57 25,6 12 

LAM34 32 F 45 1,55 18,7 6 

LAM35 44 F 66 1,76 21,3 12 

LAM36 28 F 60 1,73 20 9 

LAM37 60 F 61 1,5 27,1 9 

LAM38 22 F 50 1,6 19,5 12 

LAM39 67 F 64 1,64 23,8 12 

LAM40 54 F 58 1,63 21,8 9 

LAM41 31 F 92 1,58 36,9 12 

LAM42 45 F 59 1,62 22,5 6 
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Anexo 4: Escores do questionário de qualidade de vida dos controles e das pacientes 

 
Capac. 

Física 

Limit.Prob. 

Físicos 

Limit.Prob. 

Emoc. 
Bem Estar 

Emoc. 
Vital. 

Desemp. 

Social 
Dor 

Saúde 
Geral 

Controle1 95 100 100 88 85 100 90 95 

Controle2 100 100 100 80 85 75 90 70 

Controle3 100 100 100 84 75 100 90 75 

Controle4 100 100 100 72 60 75 80 65 

Controle5 90 100 100 84 75 100 80 100 

Controle6 100 100 100 92 90 100 100 100 

Controle7 100 100 100 100 100 100 100 90 

Controle8 80 100 100 88 50 75 77,5 55 

Controle9 100 100 100 72 65 87,5 100 80 

Controle10 90 75 100 92 80 87,5 65 75 

LAM1 85 100 100 80 60 88 80 85 

LAM2 65 0 33 84 65 88 68 50 

LAM3 60 25 67 84 75 88 58 55 

LAM4 75 100 100 88 85 100 70 75 

LAM5 80 100 100 68 70 75 90 65 

LAM6 50 0 100 76 75 100 100 60 

LAM7 55 50 0 40 35 63 55 40 

LAM8 100 100 100 80 90 100 100 100 

LAM9 40 0 33 72 65 63 45 60 

LAM10 5 0 0 32 20 13 13 25 

LAM11 70 100 100 92 80 100 90 80 

LAM12 55 75 67 80 80 100 45 75 

LAM13 70 88 100 84 75 88 100 65 

LAM14 65 50 67 44 40 25 55 60 

LAM15 100 100 100 92 90 100 100 80 

LAM16 95 100 100 84 95 88 90 90 

LAM17 20 0 0 40 40 50 68 30 

LAM18 80 100 100 68 70 100 100 75 

LAM19 5 0 0 80 50 38 68 35 

LAM20 80 75 100 96 80 100 68 90 

LAM21 90 100 100 76 75 38 68 70 

LAM22 100 100 100 72 85 50 90 75 

LAM23 35 0 0 48 25 38 58 15 

LAM24 100 100 100 100 100 100 100 80 

LAM25 20 0 100 84 55 38 58 20 

LAM26 65 50 100 80 85 88 68 55 

LAM27 85 100 33 72 55 50 35 65 

LAM28 100 50 0 48 25 63 90 80 

LAM29 100 100 33 80 85 100 10 90 

LAM30 80 75 33 52 65 75 78 75 

LAM31 80 25 67 52 30 50 70 70 

LAM32 50 50 67 56 30 50 45 35 

LAM33 80 100 100 80 85 100 100 80 

LAM34 100 100 100 80 85 100 90 100 

LAM35 75 50 0 76 70 88 78 90 

LAM36 35 25 100 72 70 75 45 80 

LAM37 100 100 33 56 60 100 88 60 

LAM38 95 100 100 80 65 100 80 80 

LAM39 90 100 100 56 100 100 100 90 

LAM40 50 0 0 40 20 25 45 15 

LAM41 100 100 100 92 80 100 100 80 

LAM42 100 100 0 56 75 75 78 65 
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Anexo 5: Variáveis da espirometria dos controles e das pacientes 

 Pré Broncodilatador Pós Broncodilatador 

 VEF1 VEF1% CVF 
CVF 

% 

VEF1/
CVF 

CI CI% VEF1 VEF1% CVF 
CVF 

% 

VEF1/
CVF 

CI CI% 

Controle1 3,24 111% 3,77 108% 0,86 2,39 107%        

Controle2 2,86 105% 3,56 104% 0,8 2,67 116%        

Controle3 3,07 96% 3,76 98% 0,82 2,58 110%        

Controle4 3,14 107% 3,63 100% 0,87 2,43 91%        

Controle5 3,02 94% 3,73 96% 0,81 2,53 96%        

Controle6 3,17 105% 3,54 98% 0,89 1,94 85%        

Controle7 2,72 109% 3,28 105% 0,83 2,12 95%        

Controle8 2,56 89% 2,98 89% 0,86 2,06 86%        

Controle9 2,44 82% 3,28 92% 0,74 2,35 95%        

Controle10 2,45 98% 2,96 99% 0,83 2,1 91%        

LAM1 3,16 112% 3,93 115% 0,80 3,25 136% 3,39 120% 4 117% 0,85 2,83 118% 

LAM2 2,88 107% 3,59 111% 0,8 2,34 104% 3,06 114% 3,56 110% 0,86 2,47 109% 

LAM3 1,64 51% 3,06 78% 0,54 1,92 77% 2,07 64% 3,14 80% 0,66 1,99 80% 

LAM4 2,88 87% 3,88 99% 0,74 2,8 102% 3,15 95% 3,91 99% 0,80 2,48 90% 

LAM5 2,58 79% 3,39 85% 0,76 2,75 95% 2,7 83% 3,41 86% 0,79 3,15 109% 

LAM6 2,62 93% 3,41 97% 0,77 2,54 97% 2,58 91% 3,18 91% 0,81 2,63 100% 

LAM7 2,57 80% 4,23 107% 0,61 2,68 92% 2,8 88% 4,38 111% 0,64 2,66 92% 

LAM8 1,22 48% 2,99 99% 0,41 2,47 130% 1,26 50% 3,09 102% 0,41 2,04 107% 

LAM9 1,61 52% 4,16 108% 0,39 2,94 111% 2,18 70% 4,6 120% 0,47 3,4 128% 

LAM10 2,48 90% 3,08 92% 0,8 2,07 87% 2,57 93% 3,16 95% 0,81 2,11 88% 

LAM11 2,87 106% 3,41 104% 0,84 2,24 98% 2,89 106% 3,3 100% 0,88 2,71 118% 

LAM12 1,37 50% 2,37 71% 0,58 1,91 83% 1,43 52% 2,46 73% 0,58 1,69 73% 

LAM13 0,96 31% 2,67 72% 0,36 1,72 65% 1,26 40% 3,11 83% 0,41 2,21 83% 

LAM14 2,18 85% 3,31 106% 0,66 2,19 101% 2,46 96% 3,59 115% 0,69 1,55 72% 

LAM15 3,46 119% 4,31 120% 0,8 3,92 149% 3,59 123% 4,43 124% 0,81 3,79 144% 

LAM16 2,5 99% 3,5 113% 0,71 2,18 99% 2,6 103% 3,47 112% 0,75 2,67 121% 

LAM17 2,13 66% 2,7 69% 0,79 2,14 75% 2,49 77% 2,95 76% 0,83 1,99 69% 

LAM18 1,42 55% 2,78 87% 0,51 2,25 84% 1,72 66% 3,13 98% 0,55 2,62 98% 

LAM19 2,27 88% 2,98 96% 0,76 2,24 99% 2,34 91% 2,83 92% 0,83 2,02 89% 

LAM20 1,27 45% 2,75 79% 0,46 1,82 78% 1,21 43% 2,72 78% 0,44 1,74 75% 

LAM21 0,74 28% 2,12 66% 0,35 2,07 97% 0,82 31% 2,33 72% 0,35 1,59 74% 

LAM22 3,66 113% 4,38 114% 0,84 3,18 110% 3,69 114% 4,34 113% 0,85 3,07 106% 

LAM23 1,95 77% 2,51 81% 0,8 1,96 88% 2,04 81% 2,53 82% 0,81 1,96 88% 

LAM24 2,49 77% 3,54 91% 0,7 2,36 73% 2,4 74% 3,35 86% 0,72 1,96 60% 

LAM25 1,99 72% 2,94 85% 0,68 2,51 105% 2,11 76% 3,02 88% 0,70 2,65 111% 

LAM26 2 80% 3,11 99% 0,64 2,34 104% 2,12 85% 3,16 101% 0,67 2,46 110% 

LAM27 1,85 76% 2,74 91% 0,68 2,13 99% 1,83 75% 2,63 87% 0,70 2,4 112% 

LAM28 3,02 92% 3,74 95% 0,81 3,23 122% 3,04 93% 3,68 93% 0,83 2,15 81% 

LAM29 2,59 100% 3,54 118% 0,73 2,44 124% 2,77 107% 3,51 117% 0,79 2,51 128% 

LAM30 2,33 88% 3,06 94% 0,76 2,46 100% 2,43 92% 3,04 94% 0,80 2,55 103% 

LAM31 3,29 112% 3,48 100% 0,94 1,79 81% 3,04 103% 3,21 92% 0,95 1,63 74% 

LAM32 2,39 83% 2,89 84% 0,83 2,13 86% 2,46 85% 2,96 86% 0,83 2,21 89% 

LAM33 2,72 91% 2,85 81% 0,95 1,7 78% 2,71 91% 2,79 80% 0,97 1,73 79% 

LAM34 1,23 41% 3,22 89% 0,38 2,14 93% 1,5 50% 3,58 99% 0,42 1,82 79% 

LAM35 2,53 87% 3,6 101% 0,7 2,4 96% 2,61 90% 3,8 107% 0,67 2,49 100% 

LAM36 2,84 89% 4,41 116% 0,67 3,2 125% 3,06 96% 4,35 114% 0,70 2,87 113% 

LAM37 2,02 85% 2,72 91% 0,74 2,41 88% 2,1 88% 2,71 91% 0,77 2,1 77% 

LAM38 2,54 77% 2,78 72% 0,91 2,05 78% 2,6 79% 2,64 68% 0,98 2,11 80% 

LAM39 1,85 84% 2,32 84% 0,8 2,57 127%        

LAM40 1,94 65% 3,56 95% 0,54 2,79 114%        

LAM41 2,93 83% 3,28 76% 0,89 2,1 73%        

LAM42 0,83 34% 1,72 59% 0,49 1,52 70%        
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Anexo 6: Volumes pulmonares estáticos e DLCO dos controles e das pacientes 

 Pré Broncodilatador Pós Broncodilatador 

 VR VR% CPT CPT% VR/CPT DLCO DLCO% VR VR% CPT CPT% VR/CPT 

Controle1 1,98 152% 5,83 121% 0,34 26,06 100%      

Controle2 1,95 121% 5,46 109% 0,36 24,91 96%      

Controle3 1,44 99% 5,36 101% 0,27 31,97 116%      

Controle4 1,51 94% 5,2 99% 0,29 27,91 104%      

Controle5 1,8 122% 5,56 103% 0,32 27,27 98%      

Controle6 1,3 104% 4,8 99% 0,27 25,9 98%      

Controle7 1,21 82% 4,61 100% 0,26 26,42 107%      

Controle8 0,82 80% 3,73 85% 0,22 18,66 73%      

Controle9 1,29 98% 4,5 92% 0,29 28,41 108%      

Controle10 1,45 121% 4,3 102% 0,34 27,49 114%      

LAM1 1,63 118% 5,72 119% 0,28 28,88 112% 1,59 115% 5,51 115% 0,29 

LAM2 1,27 96% 4,79 105% 0,27 22,07 88% 1,11 84% 4,74 103% 0,23 

LAM3 2,11 144% 5,07 94% 0,42 11,22 40% 1,93 131% 4,98 92% 0,39 

LAM4 1,69 128% 5,54 105% 0,31 22,18 79% 1,5 114% 5,29 101% 0,28 

LAM5 1,91 121% 5,19 93% 0,37 27,19 97% 1,83 116% 5,2 93% 0,35 

LAM6 1,21 77% 4,69 92% 0,26 25,62 98% 1,44 92% 4,68 92% 0,31 

LAM7 2,05 121% 6,21 110% 0,33 12,43 44% 2,09 124% 6,16 109% 0,34 

LAM8 2,78 226% 5,75 134% 0,48 10,67 44% 2,36 192% 5,22 122% 0,45 

LAM9 3,16 193% 7,31 133% 0,43 12,59 46% 2,68 163% 7,42 135% 0,36 

LAM10 1,42 108% 4,44 95% 0,32 20,91 82% 1,42 108% 4,41 94% 0,32 

LAM11 1,26 90% 4,54 98% 0,28 19,01 75% 1,46 104% 4,7 101% 0,31 

LAM12 2,11 151% 4,41 92% 0,48 10,34 40% 2,01 144% 4,38 92% 0,46 

LAM13 2,64 200% 5,29 104% 0,50 10,74 40% 2,22 168% 5,5 108% 0,40 

LAM14 2,07 154% 5,2 117% 0,40 17,95 73% 1,71 128% 5,01 112% 0,34 

LAM15 2,08 136% 6,32 115% 0,33 27,44 103% 2,08 136% 6,41 125% 0,32 

LAM16 1,16 83% 4,48 100% 0,26 12,9 53% 1,43 103% 4,69 104% 0,31 

LAM17 1,19 80% 4,08 76% 0,29 19,97 72% 1,21 82% 4,07 76% 0,30 

LAM18 3,92 265% 6,81 145% 0,57 16,51 66% 2,97 201% 6,59 140% 0,45 

LAM19 1,21 101% 4,37 101% 0,28 15,53 63% 1,52 127% 4,38 102% 0,35 

LAM20 2,83 180% 5,58 110% 0,51 6,8 26% 2,81 179% 5,49 108% 0,51 

LAM21 3,6 263% 5,45 118% 0,66 4,9 20% 3,3 241% 5,44 118% 0,61 

LAM22 1,13 90% 5,3 104% 0,21 25,06 91% 1,21 96% 5,35 104% 0,23 

LAM23 1,39 103% 3,98 89% 0,35 13,12 53% 1,46 108% 3,94 89% 0,37 

LAM24 1,46 105% 4,68 89% 0,31 13,46 49% 1,38 99% 4,99 95% 0,28 

LAM25 1,94 125% 4,78 95% 0,41 21,11 81% 1,99 128% 4,92 98% 0,40 

LAM26 2,35 151% 5,41 115% 0,43 10,92 44% 2,3 148% 5,51 117% 0,42 

LAM27 1,97 134% 4,62 102% 0,43 17,6 72% 2,14 146% 4,68 104% 0,46 

LAM28 2,03 140% 5,79 107% 0,35 28,73 103% 1,36 94% 4,88 90% 0,28 

LAM29 1,15 126% 4,67 119% 0,25 22,26 92% 1,31 144% 4,73 120% 0,28 

LAM30 2 137% 5 106% 0,4 16,36 65% 2,12 145% 5,12 108% 0,41 

LAM31 1,27 106% 4,48 95% 0,28 22,69 87% 1,77 148% 4,1 87% 0,43 

LAM32 1,22 99% 4,04 86% 0,3 25,45 98% 1,15 93% 4,03 86% 0,29 

LAM33 1,28 116% 3,97 86% 0,32 23,82 91% 2,26 205% 4,86 105% 0,47 

LAM34 1,79 139% 5,06 103% 0,35 6,96 26% 1,21 94% 4,74 97% 0,26 

LAM35 1,45 97% 5,06 100% 0,29 19,44 74% 1,45 97% 5,06 100% 0,29 

LAM36 2,17 163% 6,34 123% 0,34 17,68 64% 1,69 127% 5,91 115% 0,29 

LAM37 2,2 148% 4,88 109% 0,45 13,12 54% 1,9 128% 4,53 101% 0,42 

LAM38 1,82 146% 4,57 89% 0,4 22,55 81% 1,8 144% 4,49 87% 0,40 

LAM39 1,74 116% 4,39 103% 0,4 14,9 64%      

LAM40 3,36 185% 6,59 118% 0,51 16,56 61%      

LAM41 3,06 181% 6,06 100% 0,5 21,27 72%      

LAM42 2,11 185% 3,79 93% 0,56 5,53 23%      
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Anexo 7: Variáveis obtidas no pico do esforço do TECP incremental dos controles e das 

pacientes  

 Carga O2 RER VE %VVM VT f FC SpO2 
mín 

Borg 
Dispneia 

ΔCI(L) 

Controle1 110 1176 1,34 57 60% 1970 29 155 98 0 0,61 

Controle2 143 1346 1,33 74 43% 1920 38 167 96 0 0,24 

Controle3 130 1344 1,53 73 56% 1780 41 174 97 0 0,06 

Controle4 142 1390 1,36 59 61% 1950 31 164 98 5 0,13 

Controle5 140 1491 1,49 72 43% 1760 41 176 99 6 -0,17 

Controle6 165 1450 1,3 69 53% 1500 46 180 98 4 0,07 

Controle7 141 1270 1,65 74 47% 1800 41 178 97 0,5 0,28 

Controle8 120 1139 1,38 50 52% 1440 38 158 98 4 0,05 

Controle9 117 1164 1,28 48 56% 1190 40 110 98 0 0,1 

Controle10 118 1302 1,12 42 52% 1220 34 158 98 4 0,14 

LAM1 127 1495 1,42 106 11% 1900 56 168 97 9 -0,81 

LAM2 124 1277 1,4 62 50% 1690 37 177 95 9 0,01 

LAM3 106 1206 1,28 65 0% 1340 49 153 88 9 -0,24 

LAM4 123 1614 1,22 60 26% 1760 34 156 94 1 0,23 

LAM5 108 1516 1,29 53 51% 1870 28 141 93 4 -0,71 

LAM6 115 1300 1,5 72 29% 1580 46 170 98 2 -0,25 

LAM7 65 785 1,21 42 27% 1610 26 130 99 5 -0,07 

LAM8 68 684 1,3 34 21% 1120 30 137 88 6 -0,49 

LAM9 121 1429 1,12 51 0% 1680 30 159 94 3 -0,63 

LAM10 98 1143 1,34 43 31% 1310 33 156 97 0 0,06 

LAM11 126 1613 1,19 65 22% 2030 32 172 96 1 0,01 

LAM12 80 1042 1,13 49 29% 1360 41 154 86 3 -0,46 

LAM13 85 984 1,07 34 29% 1260 27 163 80 5 -0,31 

LAM14 141 1899 1,09 67 11% 1830 37 157 97 0 -0,32 

LAM15 116 1288 1,42 60 53% 1830 33 132 97 5 0,06 

LAM16 64 837 1,28 40 66% 1269 35 128 96 5 -0,33 

LAM17 113 1393 1,1 40 50% 1470 28 141 96 4 -0,12 

LAM18 100 1306 1,14 50 39% 1150 44 135 97 10 -0,68 

LAM19 82 879 1,36 42 49% 1550 27 156 96 9 -0,23 

LAM20 60 717 1,02 33 26% 800 42 128 82 3 -0,29 

LAM21 43 622 0,96 23 8% 750 31 150 85 8 -0,79 

LAM22 126 1654 1,16 64 44% 2260 29 154 98 2 0,51 

LAM23 79 894 1,15 26 69% 1290 24 90 88 5 0,07 

LAM24 121 1693 1,1 78 23% 1640 48 170 87 6 -0,34 

LAM25 123 1370 1,32 60 42% 1550 39 154 97 9 0,02 

LAM26 93 1029 1,34 67 23% 1560 43 138 90 7 -0,31 

LAM27 91 1053 1,38 57 43% 1240 46 143 97 3 -0,39 

LAM28 114 1486 1,18 59 56% 1550 38 159 97 7 -0,1 

LAM29 89 896 1,56 52 34% 1270 41 158 98 5 0,04 

LAM30 75 1132 1,08 53 48% 1680 31 151 93 7 -0,01 

LAM31 117 1556 1,14 54 52% 1790 30 168 98 1 0,33 

LAM32 87 1323 1,1 48 46% 1240 39 153 98 7 -0,11 

LAM33 113 1566 1,17 56 62% 1150 49 171 99 6 -0,18 

LAM34 62 639 1,25 51 18% 1280 40 154 84 8 -0,53 

LAM35 136 1049 1,25 42 61% 1580 27 169 91 4 0,16 

LAM36 132 1345 1,4 75 20% 1580 47 169 92 9 -0,53 

LAM37 58 1040 1,11 51 48% 1320 39 132 91 10 -0,28 

LAM38 133 1419 1,21 55 53% 1410 39 150 97 1 0,04 

LAM39 97 1107 1,31 57 46% 1390 41 121 97 3 -0,29 

LAM40 115 1427 1,04 65 35% 1670 39 166 95 6 -0,61 

LAM41 150 1706 1,03 53 63% 2320 23 160 97 7 -0,31 

LAM42 57 677 1,08 26 28% 1100 28 154 80 8 -0,4 
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Anexo 8: Variáveis obtidas no teste de caminhada de 6 minutos das pacientes 

 Distância (m) Distância (%) SpO2 mín ΔSpO2 Borg Dispneia Final 

LAM1 651 111 96 -2 9 

LAM2 633 99 86 -12 3 

LAM3 540 87 95 -2 4 

LAM4 468 81 79 -14 7 

LAM5 615 101 92 -5 2 

LAM6 468 80 80 -13 3 

LAM7 516 84 81 -14 5 

LAM8 612 109 94 -3 0 

LAM9 504 91 91 -5 4 

LAM10 555 106 90 -5 10 

LAM11 429 73 79 -12 5 

LAM12 411 71 82 -12 5 

LAM13 507 87 87 -7 2 

LAM14 450 84 84 -10 7 

LAM15 594 111 93 -3 1 

LAM16 624 100 98 -1 2 

LAM17 447 72 80 -11 5 

LAM18 645 102 90 -7 2 

LAM19 474 100 88 -9 7 

LAM20 588 119 90 -6 1 

LAM21 500 84 90 -6 3 

LAM22 530 81 96 -2 5 

LAM23 441 80 80 -12 8 

LAM24 615 106 92 -4 3 

LAM25 402 66 92 -4 3 

LAM26 636 101 95 -3 1 

LAM27 630 109 95 -3 0 

LAM28 522 90 96 -1 0 

LAM29 600 105 94 -3 2 

LAM30 480 78 97 0 2 

LAM31 579 103 95 -1 4 

LAM32 642 111 96 -1 1 

LAM33 561 101 85 -11 2 

LAM34 522 95 87 -7 3 

LAM35 690 116 98 0 1 

LAM36 603 95 97 -1 2 

LAM37 453 73 92 -6 0 

LAM38 537 90 97 -1 4 

LAM39 588 99 90 -6 1 

LAM40 660 104 93 -6 0 
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Anexo 9: Variáveis obtidas no TECP com carga constante (isotime) das pacientes  

 Pré Broncodilatador Pós Broncodilatador 

 Tempo VE 
% 

VVM 
VT f SpO2 

Borg 

Disp 
ΔCI Tempo VE 

% 

VVM 
VT f SpO2 

Borg 

Disp 
ΔCI 

LAM1 5,0 63 0 1,37 51 87 10 -0,22 4,1 67 0 1,41 45 95 10 -0,27 

LAM2 6,2 54 0 1,6 31 93 3 -0,29 6,0 54 0 1,55 36 97 3 -0,61 

LAM3 3,4 32 33 1,01 29 82 10 -0,30 4,3 37 23 1,16 34 93 10 -0,77 

LAM4 16,8 63 16 1,75 38 95 0 -0,11 16,4 63 16 1,86 40 99 0 0 

LAM5 5,7 42 42 1,49 38 95 10 0,06 6,8 51 38 1,55 41 97 10 -0,20 

LAM6 3,3 47 29 1,08 42 80 10 -0,62 4,2 47 29 1,23 43 81 9 -0,66 

LAM7 7,6 53 57 2,15 29 95 5 -0,47 8,3 48 60 2,17 28 98 4 -0,49 

LAM8 3,5 33 38 1,1 36 88 9 -0,89 2,0 32 39 0,94 31 93 4 -1,07 

LAM9 4,9 82 34 1,57 52 96 8 -0,01 6,3 99 21 2,02 56 98 8 -0,02 

LAM10 5,7 43 42 1,23 35 84 10 -0,45 5,8 39 48 1,22 33 95 8 -0,51 

LAM11 3,9 28 77 1,27 33 97 5 -0,16 2,1 27 78 1,48 29 96 5 -0,02 

LAM12 2,6 41 9 0,87 47 80 7 -0,52 2,5 38 15 0,89 46 90 5 -0,25 

LAM13 2,1 23 9 0,74 29 85 5 -0,43 2,0 23 10 0,72 33 93 5 -0,53 

LAM14 2,7 64 39 1,71 34 83 8 -0,53 3,2 65 38 1,84 35 94 7 -0,43 

LAM15 3,0 72 24 1,77 46 97 4 -0,65 5,7 75 20 1,73 46 98 5 -0,40 

LAM16 4,4 65 29 1,15 47 98 5 -0,25 3,6 62 33 1,23 48 98 4 -0,56 

LAM17 4,8 47 68 1,44 45 98 5 -0,16 4,1 60 59 1,41 44 98 5 0,41 

LAM18 5,4 64 47 1,79 46 92 10 -0,38 5,5 71 41 1,81 51 93 9 -0,28 

LAM19 4,9 46 54 1,56 48 91 10 -0,33 5,0 57 43 1,2 52 91 9 -0,12 

LAM20 3,6 63 49 1,63 39 97 9 -0,30 4,0 63 49 1,75 37 98 10 0,11 

LAM21 5,6 59 33 1,75 35 98 4 -0,38 7,1 52 42 1,77 35 99 3 -0,33 

LAM22 5,7 54 49 1,91 32 96 4 -0,17 4,3 67 37 1,68 37 97 4 -0,42 

LAM23 4,6 44 49 2,15 28 97 4 -0,05 4,0 47 45 1,88 27 98 3 0,16 

LAM24 3,5 41 56 1,47 37 97 0 -0,03 3,6 41 55 1,51 37 97 2 0 

LAM25 13,7 67 35 1,83 39 95 1 0,06 14,0 72 30 1,91 44 96 1 -0,05 

LAM26 3,8 50 63 2,51 20 97 5 -0,34 3,6 56 59 1,85 31 96 9 -0,45 

LAM27 4,0 48 35 1,65 34 99 3 0,16 4,0 42 44 1,58 29 98 5 -0,12 

LAM28 7,8 61 43 2,43 29 97 2 0,09 7,8 61 43 2,33 27 97 4 0,25 

LAM29 3,6 31 60 1,35 25 88 4 -0,16 3,7 27 64 1,42 19 94 5 0,01 

LAM30 4,5 55 50 1,84 30 96 7 -0,47 4,7 51 53 1,91 34 98 9 -0,44 

LAM31 7,7 54 59 1,65 36 98 10 0,19 7,5 55 60 1,74 36 98 9 0,10 

LAM32 6,7 58 36 1,24 46 98 4 0,15 7,7 59 35 1,31 44 98 4 0,16 

LAM33 7,4 58 43 2,11 36 93 10 0 5,9 57 44 1,89 33 96 9 0,13 

LAM34 7,4 47 68 1,39 32 97 1 0,19 10,6 49 66 1,45 34 99 1 0,02 

LAM35 8,1 38 57 1,24 41 97 6 -0,20 5,0 45 50 1,28 42 97 5 -0,27 

LAM36 5,3 72 33 2,05 36 92 4 -0,20 5,3 60 45 1,96 30 91 5 -0,08 

LAM37 1,7 37 53 1,25 30 98 7 0,09 2,2 38 52 1,19 34 97 10 -0,06 

LAM38 14,3 50 58 1,62 40 94 1 0,25 14,3 50 58 1,62 36 94 2 0,29 
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Anexo 10: Primeiro artigo publicado da tese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercise Performance and Dynamic Hyperinflation
in Lymphangioleiomyomatosis

Bruno G. Baldi1, André L. P. Albuquerque1, Suzana P. Pimenta1, João M. Salge1, Ronaldo A. Kairalla1, and
Carlos R. R. Carvalho1

1Pulmonary Division, Heart Institute (InCor), University of São Paulo Medical School, São Paulo, Brazil

Rationale: Lymphangioleiomyomatosis (LAM) is characterized by
exercise performance impairment. Although airflow limitation is
common, no previous studies have evaluated the prevalence and
impact of dynamic hyperinflation (DH) in LAM.
Objectives: To investigate the dynamic responses during maximal
exercise and the prevalence, predictors, and repercussions of DH in
LAM.
Methods: Forty-twopatientswithLAMperformed symptom-limited
incremental cycle exercise and pulmonary functions tests (PFTs)
andwere comparedwith 10 age-matched healthy women. Dyspnea
intensity, inspiratory capacity, oxygen saturation, and cardiac, met-
abolic, and respiratory variables were assessed during exercise.
Patients with LAM also performed a 6-minute walk test (6MWT).
Measurements and Main Results: Patients with LAM had higher base-
line dyspnea, poorer quality of life, obstructive pattern, air trapping,
and reduced diffusing capacity of carbon monoxide in PFTs. Al-
though they had the same level of regular physical activity, their
maximal exerciseperformancewas reducedandwas associatedwith
ventilatory limitation, greater desaturation, and dyspnea. The prev-
alence of DH was high in LAM (55%), even in patients with mild
spirometric abnormalities, and was correlated with airflow obstruc-
tion, air trapping, and diffusing capacity of carbonmonoxide. Com-
pared with the non-DH subgroup, the patients who developed DH
had a ventilatory limitation contributing to exercise cessation on
cycling and higher desaturation and dyspnea intensity during the
6MWT.
Conclusions: Ventilatory limitation and gas exchange impairment
are important causes of exercise limitation in LAM. DH is frequent
in LAM, even in patients with mild spirometric abnormalities. DH
was associated with the severity of disease, higher dyspnea, and
lower oxygen saturation. In the 6MWT, desaturation anddyspnea
were greater in patients with DH.

Keywords: lymphangioleiomyomatosis; obstructive lung disease; pul-

monary function tests; exercise test

Lymphangioleiomyomatosis (LAM) is a rare idiopathic disease,
mainly affecting women of reproductive age, that is characterized
by the proliferation of atypical muscle cells (LAM cells) around

the airways, blood vessels, and lymphatics, which can result in
vascular and airway obstruction and cyst formation (1–4). The
main clinical features are progressive dyspnea, pneumothorax,
chylothorax, and, occasionally, hemoptysis (1–5). An obstruc-
tive pattern, with air trapping, and a reduction in the diffusion
capacity of the lungs for carbon monoxide (DLCO) are the most
common abnormalities found in pulmonary function tests (PFTs)
(4, 6, 7). The mechanisms responsible for airflow limitation in
LAM are atypical muscle cell proliferation around airways and
elastic recoil reduction secondary to connective tissue matrix
destruction caused by the increased activity of matrix metallo-
proteinases (MMPs) and the lower activity of MMP inhibitors in
LAM lesions (7–10).

In patientswithLAM, cardiopulmonary exercise testing (CPET)
may add complementary information to the tests given at rest
because exercise intolerance is a common complaint. Even those
patients with normal PFT results may present with dyspnea, hyp-
oxemia, and exercise limitation (1, 11–13). A few studies have
evaluated exercise performance during CPET in patients with
LAM and showed a high prevalence of reduced maximal work
load and oxygen consumption ( _VO2). The mechanisms responsi-
ble for exercise limitation in these studies were multifactorial and
included ventilatory and gas exchange abnormalities, cardiovas-
cular dysfunction, muscle fatigue, and pulmonary hypertension
(11–13). However, none of these studies evaluated patients with
LAM during exercise using a healthy control group to compare the
physiological and sensorial responses.

Dynamic hyperinflation (DH) is the progressive inflation of
lung volumes during exercise, in which there is expiratory flow
limitation in response to an increase in _VE. The presence of DH
has been confirmed in several studies of chronic obstructive
pulmonary disease (COPD), in which DH was found to substan-
tially contribute to augmented dyspnea and exercise limitation
(14–16). As the obstructive pattern is very prevalent in the PFTs
of patients with LAM, DH is a plausible mechanism for the
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AT A GLANCE COMMENTARY

Scientific Knowledge on the Subject

Lymphangioleiomyomatosis (LAM) is characterized by ex-
ercise limitation that is sometimes out of proportion to the
degree of airway obstruction. The frequency and clinical and
functional correlations of dynamic hyperinflation (DH) are
not known.

What This Study Adds to the Field

DH during exercise is common in patients with LAM, even
in those with mild spirometric abnormalities, and is corre-
lated with FEV1, diffusing capacity of carbon monoxide,
residual volume/TLC and Borg dyspnea scores. DH is as-
sociated with greater desaturation and dyspnea in the
6-minute walk test.
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exercise limitation experienced in this population. Our hypoth-
esis is that the development of DH during exercise is common
among patients with LAM and that it is associated with greater
dyspnea and exercise limitation.

Therefore, the aims of this study were to evaluate dynamic
responses during maximal exercise and the prevalence, predic-
tors, and repercussions of DH in patients with LAM in compar-
ison to healthy controls. We also investigated the quality of life,
regular physical activity, and performance during a 6-minute
walk test (6MWT) in this population. Some of the results of this
study have been previously reported in the form of an abstract
(17).

METHODS

Subjects

All patients with LAM who were seen in the interstitial lung diseases
outpatient clinic of the Pulmonary Division of the Hospital das Clinicas
of the University of Sao Paulo were invited to participate in the study.
The diagnosis of LAMwas established according to the guidelines of the
European Respiratory Society (1). The protocol was approved by the
local research ethics committee, and all patients signed the informed
consent form.

The patients were clinically stable for at least 6 weeks and were
excluded if they underwent lung transplantation, used supplemental ox-
ygen, or had musculoskeletal disorders, heart disease, or any other dis-
abling condition that could interfere with the tests. Ten age-matched
healthy women were also studied.

Study Protocol

The patients included in the protocol performed PFTs and symptom-
limited incremental CPET on a cycle ergometer at the first visit. After

3 days, they underwent 6MWT. Nonsmoking healthy women were
recruited from the local community and performed PFTs and CPET
as a control group.

Measurements

Dyspnea and quality of life were assessed using the modified Baseline
Dyspnea Index and the Short Form 36 Health Survey (SF-36) question-
naire, which has been validated for the Brazilian population (18–21).
The level of daily physical activity based on aerobic exercises was
evaluated by a specific questionnaire that had been validated previ-
ously (22).
Pulmonary function tests. All measurements were obtained based on

the recommended standards (23–25). Spirometry was performed using
a calibrated pneumotachograph (Medical Graphics Corporation, St,
Paul, MN), and lung volumes and DLCO values were obtained with a
body plethysmograph (Elite Dx, Elite Series; Medical Graphics Corpo-
ration). The following variables were obtained: FVC, FEV1, inspiratory
capacity (IC), TLC, residual volume, maximal voluntary ventilation
(MVV), and DLCO. Predicted values were derived from the Brazilian
population (26–28).
Cardiopulmonary exercise test. A ramp symptom-limited CPET was

performed using a cycle (Corival, Lode B.V.; Medical Technology, Gro-
ningen, The Netherlands) consisting of 2 minutes of rest, a 2-minute
warm-up (unloaded pedaling), and an incremental work-rate period (in-
crease from 10 to 20 W/min, taking into account the level of daily ac-
tivity). Oxygen saturation (SpO2) as measured by pulse oximetry (Onyx,
model 9500; Nonin, Plymouth, MN) and electrocardiography (Welch
Allyn CardioPerfect, Inc., NY) were monitored continuously. Blood
pressure and modified Borg scales for leg discomfort and dyspnea were
evaluated at rest, every 2 minutes, and at peak exercise (29). The
following variables were recorded (CardiO2 System; Medical Graphics
Corporation) breath-by-breath and expressed as the average of the last
15 seconds of rest, of each second minute during exercise and of peak
exercise: work rate (WR), _VO2, _VE, _VCO2, _VT, respiratory rate, respiratory

TABLE 1. COMPARISON OF POPULATION CHARACTERISTICS, SHORT FORM 36 HEALTH SURVEY
DATA, AND PULMONARY FUNCTION TESTS BETWEEN PATIENTS WITH
LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS AND NORMAL SUBJECTS

Normal Subjects Patients with LAM

(n ¼ 10) (n ¼ 42)

Age, yr 40 6 10 42 6 11

BMI, kg/m2 22.8 6 3.4 24.3 6 3.8

Baseline dyspnea index 12 (12–12) 11 (9–12)*

SF-36

Physical functioning 96 6 7 71 6 27*

Role limitations due to physical health 98 6 8 64 6 41*

Role limitations due to emotional problems 100 6 0 65 6 42*

Energy and fatigue 77 6 15 66 6 23

Emotional well-being 85 6 9 71 6 18*

Social functioning 90 6 11 75 6 27

Pain 87 6 12 72 6 24

General health 81 6 15 66 6 23

FEV1, L 2.87 6 0.31 2.23 6 0.71*

% predicted 100 6 9 78 6 23*

FVC, L 3.45 6 0.31 3.21 6 0.62

% predicted 99 6 6 93 6 15

FEV1/FVC 0.83 6 0.04 0.69 6 0.16*

IC, L 2.32 6 0.25 2.38 6 0.49

% predicted 97 6 10 97 6 19

RV, L 1.44 (1.29–1.8) 1.92 (1.28–2.17)

% predicted 107 6 22 139 6 45*

TLC, L 4.93 6 0.66 5.11 6 0.83

% predicted 101 6 10 104 6 14

RV/TLC 0.30 6 0.04 0.38 6 0.1*

DLCO, ml/min/mm Hg 26.5 6 3.4 17.5 6 6.5*

% predicted 101 6 12 67 6 24*

Definition of abbreviations: BMI ¼ body mass index; DLCO ¼ lung diffusing capacity for carbon monoxide; IC ¼ inspiratory

capacity; LAM: lymphangioleiomyomatosis; RV ¼ residual volume; SF-36 ¼ Short Form 36 Health Survey.

Values are the mean 6 SD or median (25th–75th percentiles).

* P , 0.05.
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exchange rate (RER), and heart rate (HR). IC maneuvers were mea-
sured at rest, every 2 minutes during exercise, and at the end of exer-
cise. Assuming that the TLC remained constant during exercise, IC
variations of at least 10% from baseline were used to establish DH
(30). Predicted values for CPET were calculated from the Brazilian
population (31).
6MWT. Patients with LAM performed the 6MWT according to

recommended standards (32). HR and SpO2 were measured at rest,
every minute, and at the end of exercise. Breathlessness was eval-
uated using a modified Borg scale before and at the end of exercise
(29). The 6-minute walking distance was recorded and expressed
as the percentage of that predicted for the Brazilian population
(33).

Statistical Analysis

Data are reported as the mean 6 SD for variables with normal dis-
tribution or as the median (25th–75th percentiles) for the variables
with nonnormal distribution. Unpaired t tests or the Mann-Whitney
U test were used to compare continuous variables. Categorical vari-
ables were compared with Fisher exact test or the Chi-square test.
A two-way repeated-measures analysis of variance was used to ana-
lyze time course differences of the variables with normal distribution
and to evaluate differences between groups. Pearson correlation co-
efficient was used to evaluate the association between variables. The
receiver operating characteristic (ROC) curve was used to identify
the FEV1 (% predicted) and FEV1/FVC with the best accuracy for
predicting the occurrence of DH (>10% drop in IC). Differences
were considered significant if P was less than 0.05. Data were ana-
lyzed with SigmaStat version 3.5 (Systat Software, Inc., San Jose,
CA).

RESULTS

Of the 55 patients followed in our outpatient clinic, 8 were
excluded because of their use of supplemental oxygen (n ¼
6), joint disease (n ¼ 1), or severe obesity (n ¼ 1); 5 refused
to participate in the study. Therefore, 42 women with LAM
were enrolled: 6 (14%) patients had tuberous sclerosis, 24
(57%) had renal angiomyolipoma, 25 (59%) had a history
of pneumothorax, 6 (15%) had a history of chylothorax,
and 8 (19%) were ex-smokers. The diagnosis of LAM was
confirmed by tissue biopsy in 35 patients (83%) and by clin-
ical and tomographic evaluation in the remainder of the
patients. The mean age of the patients enrolled in the study
was 42 6 11 years, and the median time from diagnosis was 35
months.

The general characteristics of the patients with LAM and the
healthy individuals paired by age and body mass index are pre-
sented in Table 1. The patients with LAM experienced higher
breathlessness and an impaired quality of life, with worse scores
in the physical and emotional domains. With respect to the
functional characteristics, the patients with LAM had airway
obstruction, air trapping, and lower DLCO than that of the con-
trol subjects. The prevalence of an FEV1 below the lower limit
of normal (LLN) was higher in the patients with LAM (40 vs.
0%, P ¼ 0.02).

According to the questionnaire regarding daily activity, there
was no significant difference in the performance of regular phys-
ical activities comparing normal subjects and those with LAM
(70 vs. 45%, respectively; P ¼ 0.29).

Exercise Performance

Table 2 shows CPET data at peak exercise. LAM was associ-
ated with diminished exercise performance (WR), and in con-
trast to the control subjects who were all above the LLN, 24
patients with LAM (57%) had a WR lower than the LLN.
Taking into account the ventilatory response, the final breathing

reserve (% MVV) was significantly reduced in the patients
with LAM, who also demonstrated a trend toward a greater
ventilatory response during exercise (higher _VE/ _VCO2 slope).
Finally, LAM resulted in higher oxygen desaturation (31% of
patients had SpO2 values that were reduced by at least 4%,
which was not found in control subjects), more breathlessness
(augmented Borg score), and a greater prevalence of dyspnea
as the major reason for CPET interruption (29 vs. 0%, P ¼
0.09), whereas all healthy subjects stopped the test because of
leg discomfort.

Our evaluation of the time course during CPET in both
groups (see Figure E1 in the online supplement) drew atten-
tion to the fact that the patients with LAM were submitted to
a higher ventilatory constraint over the whole exercise dura-
tion, with a lower SpO2, than the healthy control subjects. In
addition, the patients with LAM had more breathlessness
very early, and even when the ventilatory demand during
exercise was corrected, LAM resulted in higher dyspnea
(Figure 1).

DH occurred at a higher prevalence (55%) in patients with
LAM, as confirmed by the greater reduction in IC during exer-
cise, compared with no occurrence of DH in the normal subjects.
As shown in Figure 2, the decrease in IC (% decrease compared
with the resting value) during CPET correlated best with the
FEV1 (% predicted), the residual volume/TLC ratio, the DLCO

(% predicted), and the Borg dyspnea score.
The ROC curve analysis showed that the FEV1 (% predicted)

with the highest accuracy to predict DH was 86% (area under
the curve ¼ 0.801; 95% CI, 0.67–0.93; P , 0.001), whereas the
FEV1/FVC ratio was 0.72 (area under the curve ¼ 0.815; 95%
CI, 0.68–0.95; P , 0.001) (Figure E2).

TABLE 2. COMPARISON OF INCREMENTAL CARDIOPULMONARY
EXERCISE TESTING ON A CYCLE ERGOMETER (PEAK
EXERCISE DATA) BETWEEN PATIENTS WITH
LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS AND NORMAL SUBJECTS

Normal Subjects Patients with LAM

(n ¼ 10) (n ¼ 42)

Exercise time, min 6.7 6 1 6.8 6 1.5

Work rate, W 133 6 17 101 6 27*

% predicted 99 6 16 76 6 18*
_VO2, ml/min 1,307 6 121 1,216 6 333

ml/kg/min 22.5 6 3.8 19.6 6 5.9

% predicted 90 6 10 83 6 21

RER 1.35 6 0.15 1.20 6 0.16*
_VE/ _VCO2 slope 31 6 4 35 6 8
_VE, L/min 62 6 12 53 6 16

Breathing reserve, % MVV 52 6 6 37 6 18*
_VT, L 1.65 6 0.29 1.50 6 0.33

f, breaths/min 37 6 5 36 6 8

HR, beats/min 165 (158–176) 154 (141–163)*

% predicted 91 6 13 86 6 9
_VO2/HR, ml/beat/min 8.3 6 1.2 8.1 6 2

% predicted 101 6 13 96 6 22

SpO2, % 98 6 1 93 6 5*

Borg dyspnea score 2 (0–4) 5 (3–8)*

Borg leg discomfort score 7 (6–7) 7 (5–9)

DIC from rest, L 0.15 6 0.2 20.23 6 0.3*

% 8 6 11 210 6 13*

IRV, L 0.70 (0.63–0.83) 0.52 (0.34–0.75)

%TLC 15 (12–18) 11 (6–15)

Values are the mean 6 SD or median (25th–75th percentiles).

Definition of abbreviations: DIC ¼ inspiratory capacity variation; f ¼ respiratory

rate; HR ¼ heart rate; IRV ¼ inspiratory reserve volume; LAM ¼ lymphangioleio-

myomatosis; MVV ¼ maximal voluntary ventilation; RER ¼ respiratory exchange

rate; SpO2 ¼ oxyhemoglobin saturation by pulse oximetry; _VO2/HR ¼ oxygen

pulse.

* P , 0.05.
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Comparison between the DH and non-DH Subgroups

We then compared the 23 patients with LAM who developed
DH (subgroup DH) with the 19 who did not fulfill the criteria
for DH (subgroup non-DH). Illustrative cases of flow–volume
curves at rest and during exercise of patients from each sub-
group are shown in Figure E3. Table 3 shows the general char-
acteristics, the results of the SF-36, and the PFT data for both
subgroups. Mean age was similar between the subgroups, whereas

patients with DH had a longer duration since diagnosis and
greater dyspnea intensity. The quality of life was very similar

between the subgroups. Functionally, the patients with DH

during exercise were characterized by airflow obstruction, air

trapping, and gas exchange impairment.
There was no difference in the performance of regular phys-

ical activities reported on the questionnaire when comparing the

DH and non-DH subgroups (48 vs. 42%, respectively; P ¼ 0.95).

Figure 1. Box plots of the Borg

dyspnea score are expressed

against exercise time (A) and _VE

(B) for the patients with lymph-
angioleiomyomatosis (shaded

bars) and compared with the

healthy subjects (open bars).

Boxes represent the 25th to
75th percentiles. The median

is the horizontal dark line

within the box. *P , 0.05.

Figure 2. In the entire popula-

tion (n ¼ 52; lymphangioleio-

myomatosis [solid circles] plus
normal subjects [open circles])

the best correlations (Pearson

correlation coefficient, r) of inspi-
ratory capacity variation (DIC%)

were as follows: (A) FEV1 % pre-

dicted; (B) residual volume/TLC;

(C) lung diffusing capacity for
carbon monoxide (DLCO %

predicted); (D) Borg dyspnea

score.
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Table 4 shows the CPET responses of the LAM DH and
non-DH subgroups at peak exercise. The mean delta % IC
from rest to peak in the DH subgroup was 220 6 8%, whereas
it was 1 6 7% in the non-DH subgroup (P , 0.001). Although
there were no differences in _VO2, WR, and HR, the DH sub-
group had a significantly greater ventilatory response (slope
_VE/ _VCO2) with an augmented respiratory rate. These patients
had a lower breathing reserve (% MVV), a lower SpO2, and
a tendency to greater dyspnea intensity at maximal exercise. In
addition, more patients in the DH subgroup experienced a de-
cline of at least 4% than the non-DH subgroup (48 vs. 10%,
P ¼ 0.02).

6MWT

Forty patients with LAM performed the 6MWT; two patients
from the initial sample refused to perform the test. For all
patients, the median distance walked was 547 m (range, 402–
690 m), which was 97% of the predicted distance (range, 66–
119%). The median Borg dyspnea score and the minimum SpO2

were 3 (range, 0–10) and 92% (range, 80–98%), respectively, at
the end of the 6MWT. On comparing the DH (n ¼ 23) with the
non-DH subgroup (n ¼ 17), there was no difference in the
distance walked; however, the reduction in the SpO2 and dysp-
nea intensity at the end of exercise were greater in the patients
with DH (Table 5).The oxygen desaturation during the 6MWT
correlated with the desaturation in CPET (r ¼ 0.82, P , 0.001),
whereas the distance walked was associated with peak _VO2 (r ¼
0.55, P , 0.001).

DISCUSSION

To our knowledge, this is the first study that has investigated the
development of DH during exercise in patients with LAM and
compared the time course responses of the cardiopulmonary and
metabolic systems with those of healthy women. The main find-
ings of this study are as follows: (1) Ventilatory limitation and
gas exchange impairment were the major reasons for exercise
cessation in the patients with LAM, in contrast to the control
subjects. The patients with LAM also had increased dyspnea
during maximal exercise, decreased quality of life, an obstruc-
tive airflow pattern with air trapping, and reduced gas exchange
in PFTs; (2) the majority of patients with LAM (55%), includ-
ing those with mild spirometric abnormalities, had DH during
maximal exercise; (3) DH was associated with a reduction in
FEV1 and DLCO, air trapping, and higher dyspnea intensity at
exercise cessation; and (4) DH was associated with greater desa-
turation and dyspnea during the 6MWT.

We compared the patients with LAM followed in our outpa-
tient clinic with healthy women, and, similar to previous studies,
PFTs of the patients with LAM were characterized by an ob-
structive pattern, air trapping, and an impairment in DLCO (4,
6, 7). According to our analysis of the questionnaires, we found
that the patients with LAM had greater dyspnea during daily
activities and more physical and emotional limitations reported
in their quality-of-life evaluations. Other studies demonstrated
that LAM is associated with impairments in physical, emo-
tional, and social domains, mainly in patients with severe dis-
ease (4, 34).

TABLE 3. COMPARISON OF POPULATION CHARACTERISTICS, PULMONARY FUNCTION TESTS,
AND MEDICAL OUTCOMES SHORT FORM 36 HEALTH SURVEY DATA BETWEEN THE
LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS SUBGROUPS (DYNAMIC HYPERINFLATION VS. NON–DYNAMIC
HYPERINFLATION)

Subgroup DH Subgroup Non-DH

(n ¼ 23) (n ¼ 19)

Age, yr 44 6 12 39 6 10

Time from diagnosis, mo 60 (24–94) 16 (4–36)*

BMI, kg/m2 24.1 6 4.8 24.5 6 2.4

Baseline dyspnea index 9 (8–12) 12 (9–12)*

SF-36

Physical functioning 64 6 28 79 6 25*

Role limitations due to physical health 59 6 45 70 6 37

Role limitations due to emotional problems 68 6 42 61 6 42

Energy and fatigue 66 6 21 65 6 24

Emotional well-being 72 6 19 69 6 17

Social functioning 73 6 29 78 6 25

Pain 73 6 23 71 6 26

General health 63 6 22 69 6 23

Pulmonary function

FEV1, L 1.88 6 0.7 2.65 6 0.47*

% predicted 67 6 24 91 6 15*

FVC, L 3.07 6 0.64 3.39 6 0.55*

% predicted 89 6 16 97 6 14*

FEV1/FVC 0.61 6 0.17 0.78 6 0.08*

IC, L 2.29 6 0.46 2.48 6 0.51

% predicted 96 6 21 100 6 18

RV, L 2.11 (1.82–2.82) 1.39 (1.21–1.91)*

% predicted 151 (124–185) 106 (96–128)*

TLC, L 5.31 6 0.89 4.88 6 0.68

% predicted 109 6 15 99 6 10*

RV/TLC 0.43 6 0.10 0.31 6 0.05*

DLCO, ml/min/mmHg 14.5 6 6.4 21.1 6 4.5*

% predicted 55 6 24 80 6 16*

Definition of abbreviations: BMI ¼ body mass index; DH ¼ dynamic hyperinflation; DLCO ¼ lung diffusing capacity for

carbon monoxide; IC ¼ inspiratory capacity; LAM ¼ lymphangioleiomyomatosis; RV ¼ residual volume; SF-36 ¼ Short Form

36 Health Survey.

Values are the mean 6 SD or median (25th–75th percentiles).

* P , 0.05.
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Previous investigations suggest multifactorial and interacting
causes for exercise limitation in LAM, including reduced cardio-
vascular function, peripheral muscle fatigue, and pulmonary hy-
pertension, but they indicated a special emphasis on ventilatory
abnormalities. During maximal cycling exercise, we found many
limiting factors related to ventilatory and gas exchange compo-
nents. In comparison with healthy controls, patients with LAM
presented with a hyperventilation pattern at different exercise
intensities ( _VE/ _VCO2 slope), resulting in a reduced breathing
reserve. They also had greater desaturation and increased dysp-
nea. Of note, breathlessness persisted at higher levels compared
with healthy controls, even after adjusting for the same ventilatory

demand. Therefore, we confirm that ventilatory limitation and
sensorial repercussions were important contributors to exercise
cessation in the patients with LAM. However, in some patients,
the gas exchange impairment during exercise, rather than ven-
tilatory limitation and dynamic hyperinflation, is the major prob-
lem and should always be considered. In the context of previous
studies that evaluated the performance of these patients, our
study is innovative because it established a comparison with
healthy control subjects and measured dyspnea intensity at
different exercise intensity levels (11–13).

During exercise, DHwas substantially prevalent (55%) among
patients with LAM but was not present in healthy subjects. Ex-
piratory flow limitation probably arises in LAM due to a combi-
nation of increased airway resistance secondary to LAM cellular
proliferation and elastic recoil reduction secondary to connective
tissue matrix destruction caused by an imbalance of MMPs and
MMP inhibitors in LAM lesions (6, 8–10). Similar to COPD, in
which there is obstructive pattern, air trapping at rest, and DH
during exercise, it is plausible that a considerable percentage of
patients with LAM will develop DH during maximal cycling
(14, 15).

DH refers to a decrease in IC, which occurs in situations of
increased ventilation, such as exercise, and it is associated with
increased work during breathing. DH can be reliably measured
by serial IC maneuvers because TLC does not change consider-
ably during exercise (14, 16, 30, 35). In our study, DH was well
correlated with airflow obstruction, air trapping at rest, reduced
DLCO, and dyspnea. Although DH was associated with a greater
duration since the LAM diagnosis, a finding that is likely related
to the progression of the disease over time, the ROC curve
analysis confirms that DH might occur even in patients with
mild spirometric abnormalities.

No difference in maximal exercise capacity was observed
when comparing the exercise performance of the DH and non-
DH subgroups. However, a ventilatory contribution to exercise
cessation was identified in patients with DH, who showed
a higher _VE/ _VCO2 slope and a trend toward greater dyspnea.
The CPET results described for the LAM subgroups were also
reflected in their daily activities. In the 6MWT, there was no
difference between the two subgroups in the distance walked;
however, the desaturation and dyspnea intensity were higher in
the DH subgroup. Interestingly, the desaturation during the
6MWT was associated with desaturation in CPET, which likely
also occurs during daily activities.

In a recent study that included a 6MWT evaluation, patients
with LAM walked a shorter distance than the patients in our
study (447 vs. 547 m) but had similar minimum SpO2 values
(90 vs. 92%) and Borg dyspnea scores (3 vs. 3) (36). Regular
physical activity, which was performed by almost one-half of
our patients, even those with DH during CPET, could be a pos-
sible explanation for the similar maximal exercise capacity found
between DH and non-DH subgroups (in CPET and 6MWT). As
a result, we reinforce the recommendations of recent guidelines:
physical activity may be beneficial to and may be recommended
to patients with LAM (1).

Future interventions to address this exercise-limiting mecha-
nism might contribute to a relief in symptoms and increase ex-
ercise tolerance. Therapeutic options previously explored in
COPD with beneficial effects in reducing DH, such as helium-
oxygen therapy, bronchodilators, inhaled oxygen, exercise train-
ing, and mechanical ventilation, could also be plausible options
to reduce DH during exercise in patients with LAM (37–42).

Despite our findings, our study has limitations that need to be
addressed. TLC changes were not evaluated, and therefore we
cannot completely exclude the possibility that this parameter
changed during exercise. We assumed that the TLC remained

TABLE 4. COMPARISON OF INCREMENTAL CARDIOPULMONARY
EXERCISE TESTING ON A CYCLE ERGOMETER (PEAK EXERCISE
DATA) BETWEEN THE LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS
SUBGROUPS (DYNAMIC HYPERINFLATION VS. NON–DYNAMIC
HYPERINFLATION)

Subgroup DH Subgroup Non-DH

(n ¼ 23) (n ¼ 19)

Exercise time, min 6.5 (5.3–7.8) 7.8 (6–8.3)

Work rate, W 97 (65–119) 115 (87–124)

% predicted 73 6 21 79 6 15
_VO2, ml/min 1,175 6 379 1,267 6 270

mL/kg/min 19 6 6 20 6 5

% predicted 82 6 24 84 6 16

RER 1.18 6 0.14 1.22 6 0.18
_VE/ _VCO2 slope 37.7 6 8.5 31.5 6 4.8*
_VE, L/min 54 6 19 53 6 11

Breathing reserve, % MVV 30 6 19 44 6 13*
_VT, L 1.42 6 0.36 1.60 6 0.26

f, breaths/min 39 6 9 33 6 6*

HR, beats/min 154 (137–162) 156 (150–166)

% predicted 87 6 7 86 6 11
_VO2/HR, ml/beat/min 7.8 6 2.3 8.4 6 1.6

% predicted 94 6 26 98 6 18

SpO2, % 91 6 6 96 6 3*

Borg dyspnea score 6 6 3 4 6 3

Borg leg discomfort score 6 (4–9) 7 (6–9)

DIC from rest, L 20.44 6 0.18 0.03 6 0.18*

% 220 6 8 1 6 7*

IRV, L 0.41 6 0.25 0.76 6 0.29*

% TLC 8 6 5 15 6 5*

Definition of abbreviations: DIC ¼ inspiratory capacity variation; DH ¼ dynamic

hyperinflation; f ¼ respiratory rate; HR ¼ heart rate; IRV ¼ inspiratory reserve

volume; LAM ¼ lymphangioleiomyomatosis; MVV ¼ maximal voluntary ventila-

tion; RER ¼ respiratory exchange rate; SpO2 ¼ oxyhemoglobin saturation by

pulse oximetry; _VO2/HR ¼ oxygen pulse.

Values are the mean 6 SD or median (25th–75th percentiles).

* P , 0.05.

TABLE 5. COMPARISONOF VARIABLES OBTAINED IN THE 6-MINUTE
WALK TEST BETWEEN THE LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS
SUBGROUPS (DYNAMIC HYPERINFLATION VS. NON–DYNAMIC
HYPERINFLATION)

Subgroup DH Subgroup non-DH

(n ¼ 23) (n ¼ 17)

Distance, m 516 (468 to 607) 588 (522 to 631)

Distance, % predicted 87 (81 to 102) 101 (90 to 106)

Peak HR, beats/min 136 (123 to 143) 147 (123 to 151)

Minimum SpO2, % 90 (81 to 93) 95 (92 to 96)*

Change in SpO2, % 27 (23 to 212) 23 (21 to 26)*

Peak Borg dyspnea score 4 6 3 2 6 1*

Peak Borg leg discomfort score 2 (1 to 4) 1 (0 to 4)

Definition of abbreviations: DH ¼ dynamic hyperinflation; HR ¼ heart rate; LAM ¼
lymphangioleiomyomatosis; SpO2 ¼ oxyhemoglobin saturation by pulse oximetry.

Values are the mean 6 SD or median (25th to 75th percentiles).

* P , 0.05.
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unchanged based on the results of a COPD study (30). Another
limitation is the lack of standardization for the decline in IC that
characterizes DH. We preferred to use the reduction of 10%
from baseline because this value usually represents the highest
variability accepted between maneuvers (23). A multivariate
analysis was not performed due to the size of the sample, and
some of the results may be explained by a type 2 error. Fur-
thermore, other potential factors for exercise limitation, such as
muscle dysfunction and pulmonary hypertension, were not in-
vestigated in our study. However, the development of pulmo-
nary hypertension during CPET was unlikely because peak
oxygen pulse values were greater than 80% of the predicted
values in DH and non-DH subgroups, with no evidence of an
early flattening in the oxygen pulse.

In summary, this study highlights that, in comparison with
healthy women, ventilatory limitation and gas exchange impair-
ment are important reasons for exercise cessation in patients
with LAM, who experience higher breathlessness. Moreover,
DH is frequent in patients with LAM, even in those with mild
spirometric abnormalities, and it is associated with the severity
of disease, augmented dyspnea, and exercise limitation. Future
studies with therapeutic interventions to reduce DH and im-
prove dyspnea and exercise tolerance might be beneficial for
patients with LAM.

Author disclosures are available with the text of this article at www.atsjournals.org.
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 Lymphangioleiomyomatosis (LAM) is a rare disease which affects women at reproductive age, characterized by proliferation ofRationale:
atypical muscle cells around the airways. As many patients have airflow obstruction, the progressive inflation of lung volumes during
exercise (dynamic hyperinflation, DH) is a plausible mechanism of exercise limitation and higher dyspnea.

 We aimed to define the prevalence and predictors of DH in LAM patients.Objective:
: Fifteen consecutive patients with sporadic LAM (41 ± 7.2 years-old; FEV , 79 ± 27% predicted; D CO, 71 ± 26% predicted;Methods 1 L

inspiratory capacity – IC, 102 ± 22% predicted) performed spirometry, body plethysmography (RV - residual volume and TLC - total lung
capacity), D CO and an incremental cardiopulmonary exercise testing on cycle (CPET). DH was quantified by IC at rest and every twoL
minutes during CPET. Decrease of 10% or more in the value of IC during CPET was used to define patients with DH. The symptoms were
evaluated also every two minutes using modified Borg scale (0-10).

 During CPET, eight patients (53%) showed DH with a mean IC change (- 20.5 ± 5.7%%  + 0.6 ± 6,1%, p=0.001) when comparedResults: vs
to the non-DH group. They also had lower FEV  %predicted (64 ± 26%  97 ± 14%, p=0.009), and greater RV/TLC %predicted (136 ± 25% 1 vs

 99 ± 12%, p=0.004) and RV %predicted (163 ± 39% vs 109 ± 21%, p=0.005). Median D CO %predicted trended to be lower in DHvs L
patients (45 vs 82%, p=0.11). There were no differences between DH and non-DH groups in the maximum VO  %predicted (88 ± 29% vs2
86 ± 21%, p=0.915), however the dyspnea intensity at exercise cessation (median Borg scale) trended to be higher in DH patients (5  2,vs
p=0.32). The decrease in IC was greater in patients with low FEV  %predicted (r= + 0.49; p=0.06) and high RV/TLC %predicted (r= - 0.50;1
p=0.06).

 The dynamic hyperinflation during exercise is frequent in LAM patients, resulting in augmented dyspnea. The occurrence ofConclusion:
airflow obstruction and air trapping at rest seem to be good predictors of DH. Future interventions over this exercise-limiting mechanism
might contribute to decrease symptoms and even increase exercise tolerance.

This abstract is funded by: CNPq - LIM HCFMUSP

Am J Respir Crit Care Med 181;2010:A5988

Internet address: www.atsjournals.org Online Abstracts Issue






	link2external
	link2external
	link2external

