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RESUMO 
 

NASCIMENTO, JP. Correlação entre índices clínicos, funcionais e morfológicos do 

sistema respiratório em pacientes com bronquiectasias não decorrentes de fibrose 

cística [dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto; 2021. 

 

 
Introdução: O diagnóstico de bronquiectasias é baseado nos achados clínicos, 

tomografia computadorizada e nos resultados de testes de função pulmonar como 

avaliação complementar. Diferente da espirometria, o Sistema de Osciometria de 

Impulso (IOS) detecta alterações precoces no sistema respiratório, além de fornecer 

uma análise compartimentada das vias aéreas. Objetivo: Correlacionar índices 

clínicos, funcionais e morfológicos em pacientes com bronquiectasias não- 

decorrentes de fibrose cística (BNFC). Metodologia: 38 pacientes com BNFC, 

clinicamente estáveis, entre 19 e 76 anos, foram submetidos a avaliações clínicas 

(antropometria, escala Medical Research Council - MRC e Bronchiectasis Severity 

Index - BSI), funcionais (espirometria e IOS) e morfológicas (tomografia 

computadorizada de alta resolução - TCAR de tórax, analisada por escore subjetivo 

TCAR e por análise quantitativa automática). Resultados: As melhores correlações 

obtidas entre os índices funcionais e morfológicos do sistema respiratório foram: R5 

e medida normalizada da espessura da parede brônquica para uma via aérea com 

perímetro interno de 10mm (Pi10) (r=0,57) e FEF25-75% e escore TCAR (r=-0,39). O 

BSI, assim como o MRC, apresentaram correlações melhores com a análise 

quantitativa automática da TCAR (BSI e Pi10: r=0,41; MRC e Pi10: r=0,35) do que 

com o escore subjetivo (BSI e escore TCAR: r=0,41; MRC e escore TCAR: r=0,15) e, 

correlações fracas e moderadas foram obtidas com ambos os índices funcionais do 

sistema respiratório (BSI e R5-R20: r=0,53; BSI e VEF1: R=-0,64; MRC e R5-R20: r= 

0,42; MRC e VEF1: r=-0,45). Conclusão: Em pacientes com BNFC, métodos 

compartimentados de avaliação do sistema respiratório (IOS e análise quantitativa 

automática da TCAR) correlacionam-se melhor entre si quando comparados com 

métodos globais (espirometria e escore subjetivo da TCAR). 

Palavras-chave: Bronquiectasia; Função Pulmonar; Oscilometria; Tomografia. 



ABSTRACT 
 

 

 

NASCIMENTO, JP. Correlation among clinical, functional and morphological indexes 

of the respiratory system in non-cystic fibrosis bronchiectasis patients [dissertation]. 

Ribeirão Preto: University of São Paulo, Ribeirão Preto Medical School; 2021. 

 
Background: Bronchiectasis diagnosis is based on clinical findings, high-resolution 

computed tomography and by pulmonary function tests (PFT) as a complementary 

evaluation. When compared to spirometry, Impulse Oscillometry System (IOS) detects 

early changes in respiratory system both in central and peripheral airways. Objective: 

To correlate clinical, function and morphological indexes in patients with non-cystic 

fibrosis bronchiectasis (NCFB). Metodology: 38 clinically stable NCFB patients, 

between 19 and 76 years old, were submitted to clinical (anthropometric 

measurements, MRC scale and bronchiectasis severity index – BSI), functional 

(spirometry and impulse oscillometry system – IOS) and morphological (computed 

tomography analysed by a subjective score and an automated quantitative analysis) 

evaluations. Results: The bests correlations obtained between functional and 

morphological airway indexes were: R5 and Pi10 (r=0.57), and FEF25-75% and CT score 

(r=-0.39). BSI as well as MRC showed bests correlations with the quantitative 

automated analysis of CT (BSI and Pi10: r-0.41; MRC and Pi10: r=0.35) than with 

subjective CT score (BSI and CT score: r=0.41; MRC and CT score: r=0.15); and 

moderated and weak correlations were obtained on both functional airways indexes 

(BSI and R5-R20: r=0.53; BSI and FEV1: r=-0.64; MRC and R5-R20: r=0.42; and MRC 

and FEV1: r=-0.45). Conclusion: In NCFB patients, compartmental methods of 

respiratory system analysis (IOS and automated quantitative CT analysis) correlated 

better between itself than when compared with global methods (spirometry and 

subjective CT score). 

 
Key-words: Bronchiectasis; Pulmonary function; Oscillometry; Tomography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Bronquiectasias são definidas pela dilatação anormal e permanente dos 

brônquios e bronquíolos devido a um processo inflamatório crônico dessas estruturas 

(FAHY JV et al., 1992; O’DONNELL AE, 2008; GOEMINNE P et al., 2010; KIM C et 

al., 2012). Independente da causa, bronquiectasias se desenvolvem quando um ciclo 

vicioso de lesões das vias aéreas ocorre decorrente de danos inflamatórios ou 

infecciosos em bronquíolos e/ou nas paredes brônquicas, que podem causar 

disfunções nas vias aéreas e no parênquima pulmonar (O’DONELL AE et al., 2008). 

Esta condição pode afetar apenas um lobo ou segmento pulmonar, ou então 

apresentar-se de forma difusa em um ou em ambos os pulmões (MAGIS-ESCURRA 

C & REIJERS MHE., 2015). 

Na literatura estão descritas diversas morbidades primárias que podem 

desenvolver lesões bronquiectásicas como, por exemplo, fibrose cística, asma, 

imunodeficiência, discinesia ciliar primária, doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), malformações congênitas, deficiência de alfa-antitripsina e as causas pós- 

infecciosas (GOEMINE N et al., 2010; LONNI S et al., 2015; ARAUJO D et al., 2015). 

Bronquiectasias são classificadas em decorrentes de fibrose cística e não-decorrentes 

de fibrose cística (MINOV J et al., 2015). Bronquiectasias fibrocísticas são, de modo 

geral, avaliadas separadamente por apresentarem características clínicas e 

patológicas diferentes daquelas relacionadas a outras morbidades (BASARAN AE et 

al., 2018). Nos casos não-decorrentes de fibrose cística, a identificação da etiologia 

subjacente das bronquiectasias é um dos principais desafios relacionados à doença 

(GOEMINNE P et al., 2010). 

A apresentação clínica é composta por tosse crônica e produtiva com 

expectoração de secreção purulenta, colonização bacteriana persistente e infecções 

do trato respiratório inferior recorrentes, além de sensação de falta de ar, hemoptise, 

fadiga e perda de peso (O’DONELL AE et al., 2008; KIM C et al., 2012). A doença é 

conhecida por afetar indivíduos em qualquer faixa etária, sendo mais frequentemente 

encontrada em mulheres de meia-idade ou idosas (O’DONELL AE et al., 2008; KIM C 

et al., 2012). Além disso, o curso clínico da doença é caracterizado por episódios de 
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piora clínica, que podem ser frequentes, conhecidos como períodos de exacerbações 

(MCSHANE PJ & TINO G; 2018). 

O diagnóstico é clínico, sendo complementado e confirmado através de exames 

de imagem, que antigamente eram feitos através de radiografias de tórax, mas que 

atualmente são realizadas pelo exame de tomografia computadorizada de alta 

resolução – considerada, nos dias de hoje, exame padrão-ouro para diagnóstico de 

bronquiectasias, e testes de função pulmonar que também são bastante indicados 

para avaliar e monitorizar a progressão da doença (GUPTA AK et al., 2015). 

Bronquiectasias não-decorrentes de fibrose cística (BNFC) são consideradas 

condições heterogêneas que apresentam variações tanto na sua distribuição regional 

quanto na progressão e gravidade (EDWARDS EA et al., 2004). Por se tratar de uma 

doença heterogênea e de diferentes etiologias, há uma dificuldade para avaliação da 

gravidade desta condição; por isso, foram desenvolvidos diferentes índices de 

gravidade que são utilizados para estratificação de risco dos pacientes, como o 

Bronchiectasis Severity Index (BSI), FACED score e E-FACED score (CHALMERS JD 

et al., 2014; MARTINEZ-GARCIA MA et al., 2014; MARTINEZ-GARCIA MA et al., 

2017). O BSI é o índice de gravidade em bronquiectasias mais utilizado na literatura 

e consiste em oito domínios que abordam, além da idade e o índice de massa corporal 

(IMC), o grau de dispneia (escala Medical Research Council - MRC), a colonização 

bacteriana, o número de exacerbações e admissões hospitalares, e inclui também 

avaliações do pulmão e das vias aéreas obtidos por exames complementares, como 

a tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) e a espirometria 

(CHALMERS JD et al., 2014). 

Além das modalidades convencionais de avaliação da morfologia do sistema 

respiratório e da função pulmonar, como os exames de TCAR e a espirometria, 

métodos alternativos têm sido desenvolvidos a fim de proporcionar uma análise mais 

completa e detalhada do sistema respiratório. 

O teste de função pulmonar mais difundido na prática clínica é a espirometria, 

instrumento de avaliação da mecânica pulmonar importante para o diagnóstico e 

acompanhamento de doenças respiratórias, que permite avaliar distúrbios 

ventilatórios obstrutivos ou restritivos. Trata-se de uma manobra esforço-dependente 

que necessita de compreensão e cooperação para ser realizada (CRAPO RO et al., 

1995; MILLER MR et al., 2005). 
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Diferentemente da espirometria, o sistema de oscilometria de impulso (IOS) é 

uma ferramenta de avaliação da função pulmonar que analisa as propriedades 

mecânicas das vias aéreas e do parênquima pulmonar de forma não invasiva e 

independente de manobras de esforço (ALBUQUERQUE CG et al., 2015; BRASHIER 

B et al., 2015). O IOS foi inicialmente descrito em 2003 por Oosteven et al., a partir 

das técnicas de oscilações forçadas que são conhecidas desde 1956 (OOSTVEEN E 

et al., 2003; DUBOIS A et al., 1956). Neste método de avaliação, pressões oscilatórias 

geradas por um alto-falante são impostas nas vias aéreas, através de um bocal, 

durante a respiração espontânea a nível de volume corrente, permitindo a análise da 

impedância do sistema respiratório (Zrs) que é composta por dois componentes: 

resistência (Rsr) e reactância (Xsr) (KING GG et al., 2020). A exploração dessas 

variáveis possibilita a identificação precoce de alterações do sistema respiratório (por 

se tratar de uma ferramenta mais sensível que outros testes de função pulmonar), 

além de apresentar dados relacionados as vias aéreas centrais e periféricas de forma 

compartimentada (PAREDI P et al., 2010; OPPENHEIMER BW et al., 2012; 

GASTALDI AC et al., 2015; KING GG et al., 2020). 

O exame de TCAR é utilizado para o diagnóstico e seguimento da doença 

bronquiectásica. Há diferentes métodos para tentar quantificar e graduar as 

bronquiectasias na imagem, como o escore modificado de Reiff (REIFF DB et al., 

1995; CHALMERS JD et al., 2014), entretanto, estes métodos são subjetivos e 

dependentes da experiência do avaliador. Mais recentemente, ferramentas de análise 

quantitativa têm sido utilizadas no estudo de doenças torácicas por TC, buscando 

métodos mais objetivos e reprodutíveis de análise das imagens médicas. O Yacta é 

um programa totalmente automático, capaz de analisar o parênquima pulmonar, 

vasculatura e vias aéreas, obtendo medidas de calibre e espessura da parede dos 

brônquios de maneira tridimensional e compartimentada (WEIHEIMER O et al., 2008). 

Apesar dos avanços recentes dos exames e testes que analisam o sistema 

respiratório, até o momento nenhum estudo correlacionou os métodos de avaliação 

convencionais com os mais sensíveis e detalhados, na condição clínica heterogênea 

e de diferentes etiologias que são consideradas as lesões bronquiectásicas não- 

decorrentes de fibrose cística. 
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2. OBJETIVO 

 

Correlacionar os índices clínicos, funcionais e morfológicos em pacientes com 

BNFC, com foco na correlação entre a análise quantitativa da TCAR e a IOS. 
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de corte transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Humanos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – HC/FMRP-USP, e registrado no 

ClinicalTrials.gov (NCT02509637). 

Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, entre 19 e 76 anos, 

diagnosticados com BNFC, sem história de exacerbações nas quatro semanas 

anteriores ao estudo. Foram excluídos pacientes com história clínica de doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma e doenças cardiovasculares. Todos os 

voluntários foram informados sobre o protocolo do estudo e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Inicialmente foram coletados dados sociodemográficos e antropométricos 

(gênero, idade, peso e altura), informações sobre a etiologia subjacente das 

bronquiectasias, avaliada a escala de dispneia (MRC) e em seguida os pacientes 

foram submetidos aos testes de função pulmonar – IOS e espirometria, no Laboratório 

de Avaliação Respiratória no segundo andar do Prédio de Ciências da Saúde da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. Todos os pacientes realizaram o 

exame de TCAR em nossa instituição, utilizando o mesmo protocolo de aquisição de 

imagens. 

 
Bronchiectasis Severity Index (BSI) 

O índice multidimensional de gravidade para pacientes com bronquiectasias é 

composto por 08 domínios: idade, IMC, %VEF1, admissão hospitalar no ano anterior, 

número de exacerbações no ano anterior, escala de dispneia MRC, colonização por 

pseudomonas ou outros microorganismos e gravidade radiológica do exame de 

TCAR. A escala varia de 0 a 26 pontos e estratifica a severidade da doença em leve 

(0-4 pontos), moderada (5-8 pontos) e grave (≥ 9 pontos) (CHALMERS JD et al., 

2014). 

 
Medical Research Council (MRC) 

O grau de dispneia será avaliado através da escala Medical Research Council 

(MRC), que foi desenvolvida para ser aplicada em pacientes com DPOC no Brasil 

(KOLEVIS D et al., 2008). Esta escala é composta por cinco itens, sendo que o 
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paciente escolhe o item que melhor corresponde o quanto a dispneia limita suas 

atividades de vida diária. O grau subjetivo de dispneia varia de 1 e 5: 1 (só sofre de 

falta de ar durante exercícios intensos), 2 (sofre de falta de ar quando andando 

apressadamente ou subindo uma rampa leve), 3 (anda mais devagar do que pessoas 

da mesma idade por causa de falta de ar ou tem que parar para respirar mesmo 

quando andando devagar), 4 (pára para respirar depois de andar menos de 100m ou 

após alguns minutos) e 5 (sente tanta falta de ar que não sai mais de casa, ou sente 

falta de ar quando está se vestindo). 

 
Espirometria 

Os exames espirométricos foram realizados no equipamento Jaeger IOS 

(Jaeger Wurzburg, Germany), no LAR (FMRP-USP). O equipamento foi calibrado 

diariamente e os testes foram realizados de acordo com as diretrizes da American 

Thoracic Society (MILLER MR et al., 2005). A equação de referência escolhida para 

comparar os valores obtidos com os previstos foi a equação de Crapo et al. (1981) e 

as variáveis analisadas foram os valores absolutos e em porcentagem do previsto da 

capacidade vital forçada (CVF), do volume expiratório forçado no primeiro segundo 

(VEF1), do índice de Tiffeneau (VEF1/CVF) e do fluxo expiratório forçado médio (FEF25- 

75%) (CRAPO RO et al., 1981). 

 
Oscilometria de Impulso (IOS) 

Para a avaliação da mecânica pulmonar foi utilizado o equipamento Jaeger IOS 

(Jaeger, Wurzburg, Germany), software Launch SentrySuiteTM versão 2.11 (Figura 

1). O exame foi realizado no Laboratório de Avaliação Respiratória (LAR) da FMRP- 

USP, com os voluntários na posição sentada com a cabeça apoiada na posição 

neutra, clipe nasal, e mãos apoiadas sobre as bochechas para diminuir a oscilação 

das mesmas (Figura 2). Foi utilizado um bocal circular com uma peça freeflow 

acoplada e orientado para que respirassem em volume corrente com os lábios selados 

ao bocal a fim de evitar vazamentos de ar (OOSTVEEN E et al., 2003; DIONISIO G et 

al., 2018). 

Os parâmetros analisados no IOS foram: resistência a 5 Hz (R5) (kPa/L/s) ou 

resistência total do sistema respiratório, resistência a 20 Hz (R20) (kPa/L/s) ou 

resistência central, e a diferença entre a resistência a 5 Hz e a 20 Hz (R5-R20) 

(kPa/L/s) ou resistência periférica. 
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Figura 1. Equipamento Jaeger IOS (Jaeger, Wurzburg, Germany) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Posicionamento para exame IOS 
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Tomografia Computadorizada de Alta Resolução (TCAR) 

Os exames foram realizados em aparelho de TC multidetectores modelo 

Brilliance Big Bore de 16 detectores (Philips; Amsterdam, Holanda) e seguindo o 

mesmo protocolo. Foi aplicada técnica de TC de alta resolução sem administração de 

meio de contraste iodado, varrendo todo o tórax no sentido caudocranial, com 

aquisição volumétrica de 1 mm de espessura em inspiração completa. Outros 

parâmetros típicos da aquisição foram: kVp de 120, mAs referência de 110–130, 

rotação do gantry de 0,3 a 0,7 s, exposição ideal à radiação menor que 5 mSv. As 

aquisições volumétricas foram reconstruídas com filtro mole/padrão e filtro duro, com 

1 mm de espessura e intervalo de reconstrução de 1 mm. 

 
Escore subjetivo TCAR 

A gravidade radiológica das bronquiectasias foi avaliada pelo escore 

modificado de Reiff. Este escore avalia o número de lobos envolvidos na doença, 

considerando a língula como uma parte separada dos lobos pulmonares, e o grau de 

dilatação brônquica. 

A escala varia de 1 a 18 pontos e a análise foi realizada por um médico 

radiologista torácico experiente (REIFF DB et al., 1995). 

 
Análise quantitativa dos exames de TCAR 

A análise quantitativa das vias aéreas nas imagens de TC foi realizada pelo 

programa Yacta versão 2.0, instalado em um computador no laboratório de 

processamento de imagens do nosso serviço, ligado à rede de servidores do hospital 

(WEIHEIMER O et al., 2008). Desta maneira, as imagens são enviadas diretamente 

do tomógrafo para análise pelo programa. O programa funciona de maneira 

completamente automática, não necessitando de intervenção de usuário em nenhuma 

etapa do processo. Inicialmente, o programa segmenta (separa anatomicamente) as 

vias aéreas, os pulmões direito e esquerdo e os lobos pulmonares, com base em 

algoritmo computadorizado de reconhecimento das estruturas, densidades e limiares 

anatômicos. Uma linha central é calculada no interior da via aérea, desde a traqueia 

até os brônquios mais distais, sendo utilizada como referência para as mensurações 

no plano transverso verdadeiro do brônquio (perpendicular ao eixo da linha) (Figura 

3) (WEIHEIMER O et al., 2008). As medidas das vias aéreas obtidas são: número de 

brônquios analisados; diâmetro total da via aérea (mm); área luminal (mm2); 
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espessura da parede (mm); espessura relativa da parede brônquica (%); espessura 

relativa da parede para os brônquios da terceira a oitava geração (%); a medida 

normalizada da espessura da parede brônquica para uma via aérea com perímetro 

interno de 10mm (Pi10); e atenuação máxima da parede brônquica (UH- unidades 

Hounsfield). O programa calcula uma média para toda a árvore e também permite 

identificar os valores de acordo com cada geração brônquica. Para nossas análises, 

os índices utilizados foram: área luminal da terceira geração brônquica (AL3), área 

luminal da quarta geração brônquica (AL4) e Pi10. 

 
Análise Estatística 

Os dados foram analisados pelo programa estatístico R (R Core Team, Vienna, 

Austria) e pelo software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão IBM 

Statistic 22.0 (SPSS Inc.; Chicago, IL, USA). As correlações das medidas das vias 

aéreas (Yacta) com os parâmetros funcionais (IOS e espirometria) foram realizadas 

utilizando o coeficiente de correlação de Pearson. As correlações foram interpretadas 

como fracas (0 a 0.5), moderadas (0.5 a 0.7) ou fortes (de 0.7 a 1). O nível de 

significância estatística foi considerado quando p<.05. 

 
 
 
 
 
 

Figura 3. Exemplo de análise quantitativa automática (programa Yacta) da TCAR de um paciente incluído no 
estudo. Em A observamos a segmentação da árvore traqueobrônquica, com as bronquiectasias. Em B ilustra-se 
um gráfico de dispersão das medidas de espessura relativa da parede brônquica (wall%) de acordo com as 
gerações brônquicas. 
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4. RESULTADOS 

 

Um total de 38 pacientes diagnosticados com BNFC foram incluídos no estudo. 

As informações sobre as etiologias subjacentes das bronquiectasias estão 

demonstradas na Figura 1 e os principais dados clínicos e funcionais dos voluntários 

incluídos no estudo estão apresentados na Tabela 1. 

 
 

Figura 1. Gráfico das etiologias subjacentes de bronquiectasias dos voluntários 
avaliados no estudo 

 

 
Asma Idiopática 

 

Sd Sjogren Discinesia ciliar primária 
 

Pós-infecciosa DPOC 
 

Deficiência de alfa-antitripsina 

 

DPOC: Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
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Tabela 1. Dados clínicos e funcionais (n=38) 

Variáveis   

Gênero (H/M) 17/21 

Idade (anos) 51,82 ± 15,6 

IMC (kg/m²) 24,41 ± 4,7 

MRC 2,5 ± 1,06 

BSI Score 5,58 ± 3,7 

Espirometria L (%) 

VEF1  1,74 ± 0,83 (61,1 ± 24,4) 

CVF  2,75 ± 1,03 (78,2 ± 22,7) 

VEF1/CVF  0,63 ± 0,14 (76,3 ± 16,3) 

FEF25-75%  1,14 ± 0,98 (38,5 ± 30,7) 

Oscilometria de Impulso kPa/L/s (%) 

R5  0,49 ± 0,19 (147,6 ± 67,7) 
R20  0,33 ± 0,09 (116,7 ± 33,8) 

R5-R20  0,16 ± 0,14 (339,7 ± 314,2) 
 
Dados expressos em média±desvio padrão. H: homens, M: mulheres, IMC: índice de massa corporal, 
BSI: bronchiestasis severity index. CVF: capacidade vital forçada, VEF1: volume expiratório forçado no 
primeiro segundo, VEF1/CVF: índice de Tiffeneau, FEF25-75%: fluxo expiratório forçado médio; R5: 
resistência total das vias aéreas, R20: resistência das vias aéreas centrais, R5-R20: resistência das 
vias aéreas periféricas. 

 

 
Na espirometria, os valores obtidos de CVF ficaram dentro do limite de 

normalidade, enquanto os índices de obstrução das vias aéreas (VEF1 e VEF1/CVF) 

apresentaram valores abaixo do previsto. Os pacientes com bronquiectasias 

apresentaram médias dos valores de resistência do sistema respiratório acima do 

previsto. A resistência total, central e periférica das vias aéreas está aumentada nos 

indivíduos incluídos neste estudo (Tabela 1). 

Os resultados das análises dos exames de TCAR realizados pelo Yacta e pelo 

escore TCAR estão demonstrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Dados das análises dos exames de TC em sujeitos com bronquiectasias 

Análise quantitativa automática (Yacta)  

AL3 (mm²) 59,711 ± 28,35 

AL4 (mm²) 31,054 ± 11,47 

Pi10 0,3815 ± 0,167 

Wall (%) 51,647 ± 6,361 

Wall (%) 3,8 46,439 ± 15,349 

NB 52,26 ± 35,32 

Escore subjetivo TC 7,32 ± 3,71 

Dados expressos em média±desvio padrão. AL3: área de lúmen da terceira geração brônquica; AL4: 
área de lúmen da quarta geração brônquica; Pi10: medida normalizada da espessura da parede 
brônquica para uma via aérea com perímetro interno de 10mm; Wall (%): espessura relativa da parede 
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do brônquio em porcentagem; Wall (%) 3,8: espessura relativa da parede do brônquio da terceira a 
oitava gerações brônquicas; NB: número de brônquios medidos pelo programa; TCAR: tomografia 
computadorizada de alta resolução. 

 

Correlações entre os índices morfológicos e funcionais do sistema respiratório 

Análise quantitativa da TCAR e espirometria 

O programa Yacta foi capaz de segmentar e analisar os exames de TCAR de 

todos os pacientes incluídos no estudo, obtendo as medidas quantitativas das vias 

aéreas. 

Poucos parâmetros apresentaram correlações estatisticamente significativas 

com a espirometria, como AL4 (área luminal da quarta geração brônquica) com 

%VEF1 e CVF (L), onde foram observadas correlações fracas, porém significativas 

(0,36 e 0,34, respectivamente). Pi10 apresentou correlações significativas fracas 

(%VEF1, CVF, %CVF, VEF1/CVF, %VEF1/CVF e FEF25-75% obtido) e moderadas 

(VEF1) com todos os parâmetros da espirometria, exceto %FEF25-75%. Para os demais 

parâmetros, não foram encontradas correlações significativas. 

 

 
Análise quantitativa da TCAR e IOS 

Todas as medidas de resistência do sistema respiratório analisadas 

apresentaram correlações negativas estatisticamente significativas com a AL3 (área 

luminal da terceira geração brônquica), exceto %R5-R20. Os valores absolutos de R5 

e R20 apresentaram correlações moderadas com AL3, enquanto %R5, %R20 e R5- 

R20 apresentaram correlações fracas. AL4 apresentou correlações negativas fracas 

e significantes com R5, %R5 e R20, %R20. Não foram observadas correlações 

estatisticamente significativas entre AL4 e a resistência das vias aéreas periféricas 

(R5-R20 e %R5-R20) (Tabela 3). 

Foram observadas correlações positivas estatisticamente significativas entre 

Pi10 e todos os parâmetros analisados do IOS, exceto com %R20. Correlações 

moderadas foram obtidas ao correlacionar Pi10 com os parâmetros de resistência total 

(R5, %R5) e periférica (R5-R20, %R5-R20) do sistema respiratório; e uma correlação 

fraca significativa entre Pi10 e R20 (Tabela 3). 

Para os demais parâmetros da análise quantitativa da TCAR, não foram 

encontradas correlações significativas. 
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Escore subjetivo TCAR e espirometria 

O escore subjetivo TCAR para bronquiectasias se correlacionou negativamente 

com VEF1, %VEF1, CVF, %CVF e FEF25-75%. Não foram observadas correlações 

significativas com VEF1/CVF, %VEF1/CVF e %FEF25-75% (Tabela 3). 

 

 
Escore subjetivo TCAR e IOS 

Não foram obtidas correlações estatisticamente significativas entre o escore 

subjetivo TCAR para bronquiectasias e os parâmetros do IOS (Tabela 3). 

 
   

Tabela 3. Correlações entre índices funcionais e morfológicos das vias aéreas 

  Análise quantitativa automática Escore subjetivo 
TC AL3 AL4 Pi10 

Espirometria     

VEF1 (L) 0,29 0,08 -0,48* -0,38* 
VEF1 (%) 0,24 0,34* -0,41* -0,36* 
CVF (L) 0,30 0,04 -0,42* -0,32* 
CVF (%) 0,21 0,36* -0,35* -0,38* 

VEF1/CVF (L) 0,13 0,16 -0,32* -0,16 
VEF1/CVF (%) 0,19 0,22 -0,34* -0,05 
FEF25-75% (L) 0,19 0,09 -0,40* -0,39* 
FEF25-75% (%) 0,21 0,24 -0,31* -0,20 

Oscilometria de Impulso     

R5 (kPa/L/s) -0,51* -0,33* 0,57* 0,08 
R5 (%) -0,38* -0,36* 0,46* 0,02 

R20 (kPa/L/s) -0,54* -0,36* 0,32 -0,25 
R20 (%) -0,42* -0,44* 0,28 -0,27 

R5-R20 (kPa/L/s) -0,35* -0,22 0,57* 0,27 
R5-R20 (%) -0,28 -0,20 0,50* 0,26 

AL3: Área de lúmen da 3ª geração brônquica, AL4: área de lúmen da 4ª geração brônquica, Pi10: 
Medida normalizada da espessura da parede brônquica para uma via aérea com perímetro interno de 
10mm, CVF: capacidade vital forçada, VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo, 
VEF1/CVF: índice de Tiffeneau, FEF25-75%: fluxo expiratório forçado médio; R5: resistência total das vias 
aéreas, R20: resistência das vias aéreas centrais, R5-R20: resistência das vias aéreas periféricas. 
*p<.05. 

 

 
Correlações entre BSI e MRC e os índices funcionais e morfológicos o sistema 

respiratório 



26 
 

 
 

 

BSI e índices funcionais do sistema respiratório 

O BSI apresentou correlações negativas estatisticamente significativas com 

todos os parâmetros da espirometria avaliados (Tabela 4). Com o IOS, foram 

observadas correlações estatisticamente significativas positivas entre BSI e os índices 

de resistência das vias aéreas periféricas (R5-R20; %R5-R20) e com R5. 

 

 
BSI e índices morfológicos do sistema respiratório 

Dos índices morfológicos (Yacta) analisados, AL3 e AL4 não se 

correlacionaram significativamente com o BSI; entretanto, foi observada uma 

correlação positiva estatisticamente significativa entre Pi10 e o BSI (Tabela 4). Entre 

o escore subjetivo TCAR para bronquiectasias e o BSI, foi demonstrada uma 

correlação positiva estatisticamente significativa. 

 

 
MRC e índices funcionais do sistema respiratório 

Todos os dados espirométricos analisados apresentaram correlações 

negativas estatisticamente significativas com o MRC, exceto VEF1/CVF (L). Com o 

IOS, foram observadas correlações significativas apenas com R5 e com os índices de 

resistência das vias aéreas periféricas (R5-R20; %R5-R20). 

 

 
MRC e índices morfológicos do sistema respiratório 

Ao correlacionar os índices do Yacta com o MRC, foi encontrada uma 

correlação estatisticamente significativa com Pi10. Não foi observada correlação 

estatisticamente significativa entre MRC e o escore TCAR. 
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Tabela 4. Correlações entre BSI e MRC e índices funcionais e morfológicos do 
sistema respiratório 

Espirometria BSI MRC 

VEF1 (L) -0,64* -0,45* 
VEF1 (%) -0,54* -0,41* 
CVF (L) -0,56* -0,40* 
CVF (%) -0,45* -0,32* 

VEF1/CVF -0,40* -0,29 
VEF1/CVF (%) -0,34* -0,33* 
FEF25-75% (L) -0,55* -0,35* 
FEF25-75% (%) -0,37* -0,32* 

IOS   

R5 (kPa/L/s) 0,42* 0,38* 
R5 (%) 0,27 0,29 

R20 (kPa/L/s) 0,07 0,14 
R20 (%) -0,06 0,06 

R5-R20 (kPa/L/s) 0,53* 0,42* 
R5-R20 (%) 0,44* 0,36* 

Índices Morfológicos   

AL3 (mm²) -0,30 -0,15 
AL4 (mm²) -0,17 -0,27 

Pi10 0,41* 0,35* 
Escore subjetivo TC 0,41* 0,15 

CVF: capacidade vital forçada, VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo, VEF1/CVF: 
índice de Tiffeneau, FEF25-75%: fluxo expiratório forçado médio; R5: resistência total das vias aéreas, 
R20: resistência das vias aéreas centrais, R5-R20: resistência das vias aéreas periféricas, AL3: Área 
de lúmen da 3ª geração brônquica, AL4: área de lúmen da 4ª geração brônquica, Pi10: Medida 
normalizada da espessura da parede brônquica para uma via aérea com perímetro interno de 10mm. 
*p<.05. 
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5. DISCUSSÃO 

O presente estudo correlacionou índices funcionais, morfológicos, de gravidade 

e de dispneia em pacientes com BNFC. Foi possível identificar que variáveis do IOS 

se correlacionam melhor do que a espirometria com os índices morfológicos do 

sistema respiratório, e métodos mais completos e detalhados do sistema respiratório, 

como o IOS e a análise quantitativa automática da TCAR, apresentam melhor 

correlação entre si. As análises de gravidade (BSI) e dispneia apresentaram boas 

correlações com os índices funcionais (IOS e espirometria), enquanto o BSI se 

correlacionou com a TCAR (subjetiva e quantitativa), e a dispneia se correlacionou 

com a análise quantitativa da TCAR. 

Atualmente, o método de imagem mais indicado para auxiliar no diagnóstico e 

acompanhamento de doenças broncopulmonares é a TCAR, que além de detectar 

precocemente o desenvolvimento de condições do sistema respiratório, permite uma 

avaliação compartimentada e regional dos pulmões, podendo avaliar inclusive as 

bronquiectasias, que são consideradas condições heterogêneas que afetam vias 

aéreas centrais e periféricas (BARKER AF et al., 2002; PASTEUR MC et al., 2010; 

KAUCZOR HU et al., 2011; KOENIGKAM-SANTOS M et al., 2016). 

Existem diversos escores descritos na literatura para análise de imagens de 

TCAR; sendo que o escore de Reiff é um dos únicos desenvolvidos especialmente 

para sujeitos com bronquiectasias (BHALLA M et al., 1991; REIFF DB et al., 1995; 

PASTEUR MC et al., 2000). Por outro lado, ferramentas mais objetivas e detalhadas, 

menos dependentes de avaliadores/observadores, automáticas e com melhor 

reprodutibilidade têm sido desenvolvidas (WEINHEMER O et al., 2008; KOENIGKAM- 

SANTOS M et al., 2016). Neste estudo, nós analisamos os exames de TCAR de 38 

pacientes com bronquiectasias não-fibrose cística a partir de dois métodos distintos: 

escore subjetivo (Reiff) e análise quantitativa automática através do programa Yacta. 

Assim como os exames de imagem, provas de função pulmonar também são 

comumente utilizadas neste perfil de pacientes; entretanto, apesar da espirometria ser 

o método padrão ouro para avaliação funcional das vias aéreas, o sistema de 

oscilometria de impulso é capaz de promover uma avaliação mais detalhada do 

sistema respiratório, fornecendo medidas de vias aéreas centrais e periféricas 

(PAREDI P et al., 2010; GASTALDI AC et al., 2015). 

Em nosso trabalho, correlacionamos os índices funcionais e morfológicos do 

sistema respiratório e observamos que o escore subjetivo TCAR se correlacionou com 
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os parâmetros analisados da espirometria, contudo, não foram obtidas correlações 

estatisticamente significativas com os dados do IOS. Ao contrário do resultado 

demonstrado em nosso trabalho, Guan et al. (2016) obtiveram correlações 

estatisticamente significativas entre o escore TCAR (Reiff modificado) tanto com o 

parâmetro espirométrico (%FEF25-75%: r=-0,58) quanto da oscilometria de impulso (R5- 

R20: r=0,48) (GUAN WJ et al., 2016). No entanto, é possível observar que os 

resultados de ambos os estudos demonstraram que o escore TCAR é uma ferramenta 

que melhor se correlaciona com a espirometria do que com a análise funcional mais 

detalhada do sistema respiratório obtida pelo IOS (GUAN WJ et al., 2016). Assim, 

estes resultados sugerem que por serem métodos simplificados, o escore TCAR e a 

espirometria correlacionam-se melhor entre si do que com instrumentos de análises 

mais detalhadas do sistema respiratório, como o IOS. 

Com relação à análise quantitativa automática dos exames de TCAR, as 

variáveis analisadas com maior significância estatística nas correlações foram 

relacionadas à área luminal brônquica segmentar e à espessura normalizada das 

paredes brônquicas (AL3, AL4 e Pi10). Esta ferramenta quantitativa de análise da 

TCAR já foi utilizada em estudos prévios com diferentes doenças broncopulmonares 

(WIELPUTZ MO et al., 2013; KOENIGKAM-SANTOS M et al., 2016; WADA DT et al., 

2017), entretanto, até o momento, estudos utilizando ferramentas semelhantes para 

analisar os exames de TCAR de sujeitos com bronquiectasias foram feitos apenas na 

doença decorrente de fibrose cística (KOENIGKAM-SANTOS M et al., 2016). Em 

nosso trabalho, correlacionamos os parâmetros analisados pelo programa Yacta com 

dados espirométricos e do IOS, e foi possível observar correlações estatisticamente 

significativas entre as medidas de área luminal (3ª e 4ª geração brônquica) com quase 

todos os índices do IOS, enquanto não foram observadas correlações significativas 

com nenhum parâmetro espirométrico (exceto um). A espessura de parede brônquica 

normalizada (Pi10) se correlacionou com todos os parâmetros analisados pela 

espirometria e com dois parâmetros analisados pelo IOS (R5 e R5-R20 em valores 

absolutos e em porcentagem do previsto). Além disso, as correlações foram mais 

fortes com o IOS do que com a espirometria. Neste estudo foi possível concluir que a 

análise quantitativa automática das vias aéreas na TCAR se correlaciona melhor com 

o IOS do que com a espirometria. Este resultado pode ser atribuído ao maior 

detalhamento da avaliação do sistema respiratório que ambas estas ferramentas 

permitem. Alguns estudos que correlacionaram parâmetros quantitativos da TCAR 
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com parâmetros de provas de função pulmonar em sujeitos com fibrose cística estão 

disponíveis na literatura (WIELPUTZ MO et al., 2013; KOENIGKAM-SANTOS M et al., 

2016). Diferente dos nossos resultados, Koenigkam-Santos et al. (2016) observaram 

que o VEF1% não se relacionou com a área luminal nem com o indicador de espessura 

relativa da parede brônquica em sujeitos sem obstrução grave ao fluxo aéreo; 

resultado que corroborou com os achados de Wielputz et al. (2013) (WIELPUTZ MO 

et al., 2013; KOENIGKAM-SANTOS M et al., 2016). Estas diferenças com os achados 

do nosso estudo em pacientes com bronquiectasias podem ser explicadas pelas 

diferenças fisiopatológicas das doenças avaliadas (fibrose cística versus não-fibrose 

cística). 

A correlação do BSI e MRC com os índices funcionais do sistema respiratório 

dos pacientes com bronquiectasias sugerem que tais medidas indicam informações 

semelhantes da doença ao serem correlacionados com a espirometria e o IOS; 

contudo, foram obtidas melhores correlações com parâmetros espirométricos. Uma 

vez que a dispneia e o VEF1 são domínios do BSI, as melhores correlações obtidas 

entre estes índices já eram esperadas, porém, é importante destacar que correlações 

moderadas também foram demonstradas com os parâmetros do IOS. Corroborando 

com nossos achados, o estudo de Guan et al. (2016) observou correlações 

significativas ao correlacionar o BSI com %FEF25-75% (r=-0,33) e R5-R20 (r=0,32), mas 

vale ressaltar que nosso estudo demonstrou uma correlação moderada entre BSI e 

R5-R20 (r=0,53) (GUAN WJ et al., 2016). Esta correlação pode estar relacionada ao 

fato do nosso estudo ter incluído sujeitos classificados com bronquiectasias graves 

pelo BSI (BSI ≥ 9), enquanto que este foi um critério de exclusão do estudo de Guan 

WJ et al. (2016) (GUAN WJ et al., 2016). 

As correlações do BSI e MRC com as análises da TCAR foram consideradas 

fracas, porém estatisticamente significativas do BSI tanto com Pi10 quanto com o 

escore subjetivo; entretanto o indicador de dispneia se correlacionou apenas com o 

Pi10, sugerindo que a análise quantitativa da TCAR possa ser uma ferramenta mais 

eficiente para relacionar sintomas clínicos de pacientes com bronquiectasias. Em 

nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que correlacionou o BSI com uma 

análise subjetiva e quantitativa das imagens de TCAR. 

A inclusão de pacientes com diferentes níveis de gravidade em bronquiectasias 

pode ter interferido nos resultados dos índices funcionais e morfológicos do sistema 

respiratório apresentados em nosso estudo. O IOS e a análise quantitativa da TCAR, 
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por serem ferramentas de avaliação mais complexas e detalhadas do sistema 

respiratório, podem ser mais sensíveis para detecção de alterações precoces; sendo 

assim, estes métodos podem ter sido mais eficazes para indicar estas alterações em 

sujeitos com níveis mais leves de gravidade em bronquiectasias do que em indivíduos 

que já apresentavam disfunções importantes instaladas. 

Como limitações do trabalho, nossos exames de espirometria não 

contemplaram a variável de capacidade pulmonar total (CPT), dificultando a análise 

de diagnósticos restritivos entre os voluntários da pesquisa. A quantidade de secreção 

brônquica, presente em nosso perfil de voluntários, pode ter interferido nas análises 

quantitativas dos exames de TC; além disso, ressalta-se a necessidade de 

avaliadores experientes para analisar adequadamente os resultados obtidos pelo 

software Yacta. 

Uma vez que as BNFC são consideradas condições clínicas heterogêneas, 

decorrentes de diferentes etiologias, que apresentam variações em sua distribuição 

regional, progressão e gravidade; sua avaliação, acompanhamento clínico e manejo 

podem ser complementadas por exames mais sensíveis e detalhados do sistema 

respiratório, permitindo uma análise mais completa das vias aéreas neste grupo de 

pacientes. 



32 
 

 
 

6. CONCLUSÃO 

 

Dessa forma, concluímos que em pacientes com BNFC, os métodos 

compartimentados de avaliação do sistema respiratório (IOS e análise quantitativa 

automática da TCAR) se correlacionaram melhor entre si quando comparados à 

correlação tradicional da espirometria com a análise subjetiva das imagens de TCAR. 

Assim, este estudo reforça o potencial papel dessas ferramentas de análise mais 

detalhada e completa das vias aéreas na avaliação de gravidade e controle de 

tratamento dos pacientes com BNFC. 
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ANEXO 1 

Bronchiectasis Severity Index (BSI) 
 

 

Chalmers et al., 2014 
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ANEXO 2 

Medical Research Council Scale (MRC) 
 
 
 
 

Pontuação Quando sente falta de ar? 

1 Só sofre falta de ar durante exercício intenso. 

2 
Sofre falta de ar quando andando apressadamente ou 
subindo uma rampa leve. 

 
3 

Anda mais devagar do que pessoas da mesma idade 
por causa de falta de ar ou tem que parar para respirar 
mesmo quando andando devagar. 

4 
Precisa parar para respirar depois de andar menos de 
100 metros ou após alguns minutos. 

5 
Sente falta de ar que não sai mais de casa, ou quando 
está se vestindo. 

Versão em português da escala do Medical Research Council (MRC), Kovelis et. al, 2008. 


