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RESUMO 

 

Maiorano-de Nucci MCN. Hiperinsuflação dinâmica e intolerância ao exercício em 

bronquiectasias: correlação clínica, radiológica e funcional [tese]. São Paulo, 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2019.   

 

 

INTRODUÇÃO: A HD é um dos mecanismos responsáveis pela dispneia e redução 

da tolerância ao exercício em pacientes com condições que levam à limitação ao fluxo 

expiratório, como a asma e a DPOC. Os estudos realizados em pacientes com 

diagnóstico de DPOC demonstraram redução progressiva da capacidade inspiratória 

durante teste de esforço. Pacientes asmáticos, mesmo com espirometria normal, 

quadro clínico estável e sem asma induzida por exercício, podem apresentar limitação 

ao fluxo expiratório e HD durante esforço, justificando a presença de dispneia e menor 

capacidade para a realização de exercícios. A limitação ao exercício é um achado 

frequente em pacientes com bronquiectasias não fibrose cística e a HD pode ser um 

dos mecanismos envolvidos. A prevalência de HD em bronquiectasias é 

desconhecida, assim como fatores associados à sua ocorrência. Os principais 

objetivos deste estudo foram avaliar a prevalência de HD e a redução de capacidade 

aeróbica, investigar fatores associados à sua ocorrência em bronquiectasias e 

analisar mecanismos responsáveis pela redução da tolerância ao exercício nessa 

população. METODOLOGIA: Cento e quatorze pacientes com diagnóstico de 

bronquiectasias realizaram TECP, prova de função pulmonar completa, OF e TCAR. 

Foram avaliados CI durante o exercício e a capacidade aeróbica, além das 

associações entre redução de capacidade aeróbica e variação da CI durante o 

exercício com dados clínicos, funcionais e tomográficos, considerando a gravidade 

medida por diferentes escores prognósticos (FACED, E-FACED e BSI).  

RESULTADOS: Em uma população com idade média de 43±15 anos, VEF1 médio 

48.7±19.8 (% pred), foi encontrada uma prevalência de HD de 68,4%. Avaliado pela 

OF, o grupo de pacientes com HD tem pior função pulmonar, maior grau de AE e 

acometimento de pequenas vias aéreas.  Há redução da capacidade aeróbica em 

parcela significativa dessa população, 78% com V’O2<84% pred, sendo que esses 

são mais jovens e apresentam pior função pulmonar, e a DLCO é um marcador 
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independente de redução do V’O2 pico. Pacientes com redução do V’O2 pico 

apresentam redução de VE e VT, menores valores de CI no repouso e no esforço e 

pior pontuação em todos os escores de gravidade. Não houve associação entre 

presença de HD e redução da capacidade aeróbica e a extensão do acometimento 

radiológico não se associou com presença de HD ou pior capacidade aeróbica. 

CONCLUSÕES: A prevalência de HD durante o TECP, em pacientes com 

bronquiectasias, é elevada e se associa com pior função pulmonar e maior gravidade, 

indicando VEF1 como principal fator associado a essa condição. Por ser uma condição 

complexa, a combinação de testes de função pulmonar, imagem e teste de exercício 

deve ser utilizada. A redução da tolerância ao exercício também é frequente nessa 

população, sendo importante testar intervenções terapêuticas voltadas para pacientes 

com HD e redução da capacidade aeróbica.     

 

Descritores: bronquiectasia; testes de função respiratória; tomografia 

computadorizada por raios X; teste de esforço 
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SUMMARY 

 

 

Maiorano-de Nucci MCN. Dynamic hyperinflation and exercise intolerance in 

bronchiectasis: clinical, radiological and functional correlation [thesis]. Sao Paulo, 

University of Sao Paulo Medical School, 2019. 

 

 

BACKGROUND: Dynamic hyperinflation (DH) is one of the mechanisms responsible 

for dyspnea and reduction of exercise tolerance in patients with conditions that limit 

expiratory flow, such as asthma and COPD. The studies performed in patients 

diagnosed with COPD demonstrated progressive reduction of inspiratory capacity (IC) 

during exercise test. Asthmatic patients, even with normal spirometry, stable clinical 

status and without exercise-induced asthma, may present limitation of expiratory flow 

and DH during exercise, justifying the presence of dyspnea and less ability to perform 

exercises. Exercise limitation is a frequent finding in patients with non-Cystic Fibrosis 

Bronchiectasis and DH may be one of the mechanisms involved. The prevalence of 

DH in bronchiectasis is unknown, as well as factors associated with its occurrence. 

The main objectives of this study were to evaluate the prevalence of DH and aerobic 

capacity reduction, to investigate factors associated to its occurrence in bronchiectasis 

and to analyze mechanisms responsible for the exercise tolerance reduction in this 

population. METHODS: One hundred and fourteen patients with a diagnosis of 

Bronchiectasis performed cardiopulmonary exercise test (CPET), lung function tests 

including spirometry, pletismography and impulse oscillometry. High resolution chest 

computed tomography (HRCT), IC measurements during exercise and aerobic 

capacity was also performed. Associations between aerobic capacity reduction and IC 

variation during exercise with clinical, functional and tomographic data, considering the 

severity measured by different prognostic scores (FACED, E-FACED and BSI) were 

analyzed. RESULTS: A prevalence of DH of 68.4% was found in a population with a 

mean age of 43 ± 15 years, mean FEV1 48.7 ± 19.8 (predicted%). The group of patients 

who presented DH had worse pulmonary function, a greater degree of air trapping and 

small airway involvement evaluated by impulse oscillometry. There is a reduction in 

aerobic capacity in a significant portion of this population, 78% with V'O2 <84% pred. 
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These patients are younger and have a worse lung function, with DLCO being an 

independent marker of V'O2 peak reduction. Patients with V'O2 peak reduction present 

reduced VE and VT, lower IC values at rest and effort, and worse scores on all severity 

scores. There was no association between DH and reduction of aerobic capacity, and 

the extent of radiological involvement was not associated with DH or worse aerobic 

capacity. CONCLUSIONS: The prevalence of DH during CPET in patients with 

bronchiectasis is high and is associated with worse lung function and greater severity. 

FEV1 is the main factor associated with this condition. Because it is a complex 

condition, the combination of lung function tests, imaging, and exercise test should be 

used in the management of these patients. The reduction of exercise tolerance is also 

frequent in this population, and it is important to test therapeutic interventions in 

patients with DH and aerobic capacity reduction. 

 

Keywords: Bronchiectasis; pulmonary function tests; tomography, X-ray computed; 

exercise test 
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1.1. Bronquiectasias 

 

1.1.1 Considerações iniciais 

Bronquiectasias caracterizam-se por dilatação anormal e irreversível das vias 

aéreas e podem ser causadas por ampla variedade de doenças, incluindo as 

congênitas, obstrução mecânica dos brônquios, infecções respiratórias e 

imunodeficiências (1)(2)(3).  

Trata-se de condição crônica, com gravidade variável. Embora alguns 

pacientes permaneçam estáveis por anos, a história natural da doença é a 

deterioração progressiva da função pulmonar, insuficiência respiratória crônica, 

hipertensão pulmonar e falência de ventrículo direito (1)(2)(4). 

A bronquiectasia é  consequência de injúria e remodelamento com destruição 

de componentes estruturais da parede brônquica causada por inflamação e infecção 

crônica ou recorrente (3)(5). O modelo mais conhecido de desenvolvimento de 

bronquiectasias é a hipótese do vicioso de Cole. Um insulto ambiental associado a 

uma predisposição genética prejudica o transporte mucociliar, resultando em 

persistência de microorganismos na árvore brônquica. A infecção causa inflamação, 

com consequente dano tecidual, prejudicando, ainda mais, a motilidade ciliar. Isto 

provoca mais infecção, inflamação e dano pulmonar (6)(7).  O paciente portador de 

bronquiectasias apresenta tosse, expectoração crônica, hemoptise e dispneia 

progressiva. O curso clínico é marcado por exacerbações infecciosas recorrentes e, 

com o passar do tempo, o paciente desenvolve obstrução progressiva das vias aéreas 

com perda funcional (3).  

1.1.2. Histórico  
 

A primeira descrição da doença foi realizada por Laennec, em 1819, no 

tratado “De l'auscultation médiate ou Traité du diagnostic des maladies des poumons 

et du coeur, fondé principalement sur ce noveau moyen d’exploration”, um marco da 

Pneumologia. A entidade é descrita como lesão orgânica caracterizada por dilatação 

brônquica. Sete anos depois, na segunda edição do livro, Laennec detalhou a doença, 

incluindo correlações clínico-patológicas. O termo bronquiectasia foi introduzido 

somente em 1846, em um livro de Hasse sobre doenças dos órgãos da circulação e 

respiração, e o primeiro relato de lobectomia no tratamento de bronquiectasias foi feito 

por Heidehaim, em 1901. Maiores avanços vieram somente na década de 1920, pela 
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introdução da broncografia, permitindo um exame minucioso da extensão do 

acometimento pulmonar e o planejamento dos tratamentos cirúrgico e clínico. Há mais 

de 50 anos, Reid descreveu e classificou as bronquiectasias baseando-se na 

comparação entre achados histológicos e broncográficos. (8)(9)(10) 

Nos anos seguintes, houve avanços no estudo das bronquiectasias e 

progressos, a partir do surgimento de vacinas contra doenças virais potenciais 

causadoras de bronquiectasias, de antibioticoterapia para o tratamento da tuberculose 

e outras infecções bacterianas, causando declínio na incidência das bronquiectasias 

e diminuição do interesse pelo tema na comunidade científica, ao imaginar que as 

bronquiectasias seriam extintas. A entidade ficou esquecida por muitos anos até que, 

na década de 1980, Cole descreveu mecanismos fisiopatológicos implicados no 

desenvolvimento das bronquiectasias. Por sua teoria, um insulto ambiental associado 

a uma predisposição genética prejudicariam o transporte mucociliar, gerando 

persistência de microorganismos na árvore brônquica. A infecção causaria 

inflamação, resultando em dano tecidual, prejudicando sobremaneira a motilidade 

ciliar, o que provocaria mais infecção, inflamação e dano pulmonar. (11) 

Uma mudança na situação epidemiológica motivou o interesse pelas 

bronquiectasias devido ao surgimento da síndrome da imunodeficiência adquirida e o 

advento de imunossupressão e transplantes (com consequente doença do enxerto 

versus hospedeiro pós-transplante de órgãos sólidos ou células hematopoiéticas), 

resultando em bronquiolite e bronquiectasias. Além disso, foram reconhecidas outras 

etiologias para as bronquiectasias, tais como micobactérias não tuberculosas, 

discinesia ciliar, outras imunodeficiências e associação com patologias comuns como 

a DPOC. Apesar da nova situação epidemiológica, havia menor número de estudos 

sobre bronquiectasias, sobretudo em relação a tratamento, e em comparação a outras 

doenças respiratórias, como fibrose cística (FC), para a qual houve avanços 

significativos, apesar de prevalência inferior à de bronquiectasias não FC. A maioria 

dos estudos da década de 1990 apresenta nível de evidência insuficiente e, na prática 

clínica, continua frequente a extrapolação de tratamentos de outras patologias 

respiratórias como DPOC e FC para as bronquiectasias não FC. As bronquiectasias 

deixaram de ser enfermidades órfãs do ponto de vista epidemiológico, permanecendo 

órfãs em interesse comercial e investigação terapêutica. Tornou-se necessário 

pesquisar medicamentos utilizados na prática clínica, nesses pacientes, sem 

evidências contundentes. (12)(9) 
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Na última década houve mudanças nesse panorama. Além do aumento do 

diagnóstico com maior disponibilidade e avanços tecnológicos no campo da imagem, 

alguns grupos de pesquisadores e sociedades científicas interessaram-se mais pelo 

assunto, investindo em ensino e pesquisa. (13) 

Em 2008, a Sociedade Espanhola de Pneumologia publicou a primeira diretriz 

sobre diagnóstico e tratamento de bronquiectasia. Posteriormente, a British Thoracic 

Society publicou o primeiro guideline britânico de bronquiectasias; a Sociedade 

Respiratória Europeia também publicou seu guideline e criou um registro europeu; nos 

EUA, em 2008, foi criado um registro de pesquisas em bronquiectasias. Finalmente, 

nos últimos anos, o interesse por bronquiectasias e o número de publicações tem 

aumentado, inclusive, na Ásia e na América Latina.(14)(15)(16)(17)  

1.1.3. Função pulmonar  
 

Com relação à função pulmonar nesse grupo de pacientes, encontramos as 

mais diversas alterações. Em estudo realizado com 304 portadores de 

bronquiectasias, a espirometria foi realizada em 274 pacientes, cuja maioria (46,7%) 

mostrou distúrbio ventilatório obstrutivo, uma pequena porcentagem (8%) apresentou 

distúrbio restritivo e outra parcela dos pacientes (23,7%), distúrbio misto. O restante 

(21,5%) exibiu espirometria normal (18).  Um estudo brasileiro publicado em 2014 

sobre o impacto de diferentes etiologias de bronquiectasias na função pulmonar 

revelou que esta era normal em 28,6%; 48,2% apresentavam distúrbio obstrutivo 

(sendo a média de VEF1 em % predito de 62,1, da CPT de 93,7 e do VR de 131,6); 

7,1% apresentaram restritivo e 16,1% evidenciaram padrão misto. (19) Em 2007 foi 

publicado um estudo realizado com 81 pacientes com diagnóstico de bronquiectasias 

não FC, o qual referiu que a dispneia se relaciona à hiperinsuflação de maneira mais 

importante do que a parâmetros de obstrução ao fluxo aéreo, fatores que são 

estatística e clinicamente independentes. (20) Percebe-se que grande parte dos 

pacientes apresenta distúrbio ventilatório obstrutivo, e dados fornecidos pela medida 

de volumes pulmonares podem trazer informações clínicas relevantes. Estudos 

prévios em pacientes com doenças que levam à obstrução ao fluxo aéreo evidenciam 

a presença de hiperinsuflação durante o exercício. 
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1.2.  Hiperinsuflação dinâmica 

Em 1998, O’Donnell avaliou sintomas e hiperinsuflação durante o exercício 

em pacientes com diagnóstico de DPOC e evidenciou redução da capacidade 

inspiratória e melhora da dispneia (sem alteração na ventilação) pelo uso de 

broncodilatador. Posteriormente, diversos estudos avaliaram HD em portadores de 

DPOC, demonstrando que a redução progressiva da CI durante teste de esforço 

máximo ou com carga constante, na esteira ou no cicloergômetro, ou por meio de 

medidas realizadas antes e após teste de caminhada de seis minutos, evidenciou boa 

correlação ao grau de dispneia (inclusive pela escala de Borg) e com menor tolerância 

ao esforço (21)(22)(23)(24). Em 2001, O’Donnell referiu que, em pacientes com 

DPOC, a prevalência de HD é elevada, em torno de 80%  nos pacientes com VEF1 

médio de 37%, concluindo que a HD causa incapacidade de aumento do VT durante 

o exercício e contribui de maneira importante para reduzir a  tolerância à atividade 

física nesses pacientes (25).  

Desde então, a HD foi relatada em outras doenças. Pacientes asmáticos, 

mesmo com espirometria normal, quadro clínico estável e sem asma induzida por 

exercício podem apresentar limitação ao fluxo expiratório e HD durante esforço, 

justificando a presença de dispneia e menor capacidade para realizar atividades 

físicas (26). Em 2017, outro estudo mostrou que a HD é condição comum em obesas 

asmáticas, essas pacientes se mostraram menos aptas para realizar atividades de 

vida diária comparadas a obesas não asmáticas. (27) Trabalho publicado em 2013 

observou que a prevalência de HD também é elevada em pacientes com diagnóstico 

de fibrose cística, presente em 63 dos 109 pacientes estudados, indicando associação 

da HD com redução de função pulmonar, redução da tolerância ao exercício e maior 

dispneia durante o esforço. (28) Em pacientes com diagnóstico de 

linfangioleiomiomatose, a HD se mostrou frequente, mesmo em pacientes com 

alterações espirométricas leves. (29)   

A HD  caracteriza-se por aprisionamento aéreo progressivo, provocando 

aumento do VPFE (equivalente à capacidade residual funcional dinâmica) associada 

à diminuição da CI, em situações em que há aumento da ventilação, como no 

exercício (30)(31)(32). A HD é um dos mecanismos responsáveis pela dispneia e 

redução da tolerância ao exercício em pacientes com condições que causam  

limitação ao fluxo expiratório, como  asma e  DPOC (31)(32)(26)(33). Uma vez que a 
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CPT não varia ou tem pequena variação não significativa durante o exercício ou após 

broncodilatação, a redução da CI reflete elevação do VPFE (34)(35)(36)(25). Nos 

indivíduos com limitação ao fluxo expiratório, a elevação adicional do VT ao esforço 

permanece limitada, pois os volumes pulmonares operantes estão progressivamente 

mais próximos da CPT, numa região superior da curva pressão volume, onde a 

complacência pulmonar é menor. Em seguida, ocorre redução do VRI e, quando esse 

volume se aproxima de 500 ml (VRI crítico), a dispneia aumenta de forma 

considerável, sendo referida como dificuldade inspiratória (30)(32)(33)(37). O 

aumento do volume-minuto passa a ser determinado por elevação da FR, o que 

agrava a situação em função da redução do TE, com menor tempo disponível para 

eliminar o volume de ar inalado antes, aprisionando ar progressivamente, com agravo 

da hiperinsuflação pulmonar,  em ciclo vicioso (30)(31)(33)(25). Ademais, este 

mecanismo promove aumento da sobrecarga elástica sobre a musculatura 

inspiratória, por encurtamento das fibras, reduz sua capacidade de gerar força, 

determina aumento do trabalho respiratório, do consumo de oxigênio e do risco de 

fadiga muscular, além de efeitos hemodinâmicos adversos (30)(33)(21)(25). A 

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

respiratório está aumentado, mas a musculatura inspiratória apresenta redução em 

sua capacidade de produzir ventilação efetiva (13).  A opção mais utilizada para 

avaliar HD é a medida seriada da CI durante manobras que promovem 

hiperventilação, como o  teste de esforço incremental ou com carga constante no 

cicloergômetro ou na esteira, teste de caminhada de seis minutos e elevação da FR 

sincronizada com metrônomo (22) (23) (24) (25) (38) (39) (40) (41)(42). 
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Figura 1: Medida de capacidade inspiratória durante o teste de esforço cardiopulmonar 

 

1.3. Exercício e bronquiectasias  

Embora a capacidade de atividade física esteja reduzida em muitos pacientes 

com bronquiectasias, há poucas informações sobre resposta ao exercício nessa 

população. Em 2009 foi publicado um estudo investigando a capacidade aeróbica e 

possíveis fatores limitantes em pacientes com bronquiectasias bilaterais. 

Aproximadamente 50% apresentaram redução dessa capacidade, observada 

naqueles que tinham limitação ao fluxo expiratório e valores reduzidos de VEF1. 

Limitação ventilatória, dessaturação e prejuízo no transporte ou utilização do oxigênio 

parecem ser os principais fatores envolvidos na limitação ao exercício. No entanto, a 

amostra era muito pequena (15 pacientes) e não foi realizada a avaliação de HD (43). 
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1.4. Razão do estudo 

Redução da capacidade de exercício é queixa importante de pacientes com 

bronquiectasias. Considerando que uma parcela considerável dos doentes apresenta 

comprometimento funcional de limitação ao fluxo aéreo, a nossa hipótese era que HD 

fosse um componente importante de perda de capacidade de esforço nesses 

pacientes. Até a elaboração deste trabalho não havia qualquer publicação avaliando 

a HD em pacientes com diagnóstico de bronquiectasias não FC, apenas poucos e 

pequenos estudos analisaram os mecanismos de limitação no exercício, nessa 

população.   
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2-HIPÓTESE DO ESTUDO 
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A hipótese do estudo foi que HD estaria presente nos pacientes portadores 

de bronquiectasias, provavelmente com elevada prevalência. A HD seria um possível 

mecanismo relacionado à redução da capacidade aeróbica nessa população. 

  Talvez existam fatores (variáveis clínicas, funcionais e tomográficas) 

associados à HD e à redução da capacidade aeróbica em portadores de 

bronquiectasias. 
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3- OBJETIVOS DO ESTUDO 
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3.1. Objetivo primário  
 

- Determinar a prevalência de HD em portadores de bronquiectasias não 

fibrose cística 

 

3.2. Objetivos secundários  
 

- Categorizar os pacientes em distúrbio ventilatório obstrutivo, restritivo, 

inespecífico e espirometria normal. Estabelecer correlações entre achados 

espirométricos e de medida de volumes pulmonares.  

- Aferição de escores prognósticos em bronquiectasias (FACED, E-FACED e 

BSI). 

- Comparar achados espirométricos com medidas de volumes pulmonares. 

- Correlacionar dados funcionais a número de lobos pulmonares acometidos.  

- Determinar se dados de função pulmonar e número de lobos pulmonares 

acometidos (avaliados por TCAR) predizem dispneia. 

- Determinar diferenças entre o grupo pouco sintomático (MRC 0-1) e o muito 

sintomático (MRC2) em relação a dados clínicos, funcionais, tomográficos e escores 

prognósticos.  

- Determinar a capacidade aeróbia em uma população de portadores de 

bronquiectasia  

- Determinar preditores de HD levando em consideração dados clínicos, 

espirométricos, medida de volumes pulmonares, OF e TCAR.  

- Determinar preditores de limitação aeróbica levando em consideração dados 

clínicos, espirometrias, medida de volumes pulmonares, OF e TCAR.  

- Determinar mecanismos responsáveis pela limitação da tolerância ao 

esforço nessa população.  
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4- METODOLOGIA 
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4.1. Delineamento do estudo:  
 

Estudo transversal, unicêntrico.  

 

4.2. População  
 

4.2.1. Critérios de inclusão 
 

- Pacientes acima de 18 anos acompanhados no ambulatório de 

bronquiectasias da Disciplina de Pneumologia do HC-FMUSP 

-  Diagnóstico de bronquiectasias confirmado por TCAR.  

4.2.2. Critérios de exclusão  
 

- Diagnóstico de fibrose cística 

- Diagnóstico de asma 

- Diagnóstico de DPOC 

- Gestação  

- Incapacidade de realizar a prova de função pulmonar 

- Tratamento recente (< 30 dias) de exacerbação infecciosa com uso de 

corticoide oral ou antibiótico 

- Contraindicação a testes de exercício.  

- Limitação ao exercício, não relacionada à doença pulmonar (problemas 

ortopédicos ou cardiovasculares). 

- Antecedente de ressecção pulmonar 

- Tabagismo atual ou carga tabágica prévia superior a dez anos/maço. 

- Pacientes em uso de oxigenioterapia domiciliar prolongada. 

- Aspergilose broncopulmonar alérgica. 

- Micobacteriose em atividade. 

4.3. Aprovação e registro da pesquisa  
 

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: 1.213.439). Os pacientes foram previamente informados sobre os objetivos 

do projeto e os procedimentos a serem realizados, assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo 1) e, a seguir, foram incluídos no estudo. 



 31 

4.4. Dinâmica do estudo  
 

A seleção dos pacientes e a aplicação do questionário de inclusão foram 

realizadas durante o atendimento no ambulatório de bronquiectasias (Pneumologia – 

HCFMUSP). Os pacientes que preencheram os critérios de inclusão foram informados 

sobre o projeto e o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi oferecido 

para apreciação.  

Os pacientes que concordaram e assinaram o TCLE responderam a um 

questionário que contém nome, idade, sexo, raça, tempo de início dos sintomas 

respiratórios, tempo do diagnóstico, grau de dispneia, medicações em uso, prática de 

atividade física, comorbidades e número de exacerbações nos 12 meses anteriores.  

Foram levantados alguns dados de prontuário: presença de colonização 

crônica por Pseudomonas aeruginosa e etiologia das bronquiectasias. Todos os 

pacientes que aceitaram participar do estudo e não apresentaram critérios de 

exclusão realizaram medida de peso e altura, espirometria, pletismografia, medida de 

difusão de monóxido de carbono, oscilometria forçada, tomografia computadorizada 

de tórax e teste de esforço cardiopulmonar com medida de capacidade inspiratória.  

Os pacientes compareceram ao Instituto do Coração do HC-FMUSP para a 

realização das avaliações durante uma manhã.  

As seguintes recomendações foram seguidas: 

- Suspender broncodilatadores de curta duração (beta-agonistas e 

anticolinérgicos) seis horas antes das avaliações. 

- Suspender broncodilatadores de longa duração (beta-agonistas e 

anticolinérgicos) e xantinas 48 horas antes das avaliações. 

- Evitar álcool e atividade física intensa no dia dos exames. 

 

4.5. Avaliações  
 

4.5.1. Variáveis clínicas  
 

- Dados demográficos e antropométricos: idade, sexo, raça, peso, altura e 

IMC.  

- Dados clínicos: tempo do início dos sintomas até a inclusão no estudo, tempo 

do diagnóstico até a inclusão no estudo, etiologia, dispneia (classificação pelo 

Modified Medical Research Council - mMRC), Colonização por P.aeruginosa.   
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4.5.2. Espirometria forçada e lenta 
 

Todos os pacientes realizaram espirometria forçada e lenta (no aparelho Elite 

Dx, Elite SeriesTM 
Plethysmograph - MedGraphics Cardiorespiratory Diagnostic 

Systems - Medical Graphics Corporation, INC., 2005, St Paul, MN, USA) para 

avaliação das seguintes variáveis, em valores absolutos e relativos: CVF, VEF1, 

relação VEF1/CVF, FEF 25-75%, CVL, CI e VVM. Foram realizadas, pelo menos, três 

manobras expiratórias forçadas e três manobras lentas, aceitáveis e reprodutíveis, de 

acordo com os critérios sugeridos pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia (44). Os valores de referência utilizados para a espirometria foram aqueles 

estabelecidos por Pereira e colaboradores (45)(46).  

4.5.3. Pletismografia de corpo inteiro 
 

Após a espirometria, foi realizada a pletismografia de corpo inteiro (no 

aparelho Elite Dx, Elite SeriesTM 
Plethysmograph - MedGraphics Cardiorespiratory 

Diagnostic Systems - Medical Graphics Corporation, INC., 2005, St Paul, MN, USA), 

para obtenção do TGV, medida aproximada da CRF, do VRE, do VR, da CPT, da 

relação VR/CPT, em valores absolutos e relativos. Os valores de referência utilizados 

foram aqueles estabelecidos por Neder e colaboradores (47).  

4.5.4. TCPE máximo incremental, por meio de cicloergômetro 
 

Foi realizada a avaliação clínica por meio de ausculta cardíaca e pulmonar, 

medida da pressão arterial e da saturação periférica de oxigênio (oxímetro NONIN 

Onyx, Model 9500 – Nonin Medical, INC., Plymouth, MN, USA) e eletrocardiograma. 

A seguir, todos os pacientes realizaram teste de exercício cardiorrespiratório máximo 

incremental, do tipo rampa, por meio de cicloergômetro (modelo Lode Corival – Lode 

B.V. Medical Technology, Groningen, The Netherlands), mantendo-se frequência de 

50 a 60 rotações por minuto, até o limite de tolerância. A taxa de incremento a cada 

minuto foi selecionada de acordo com a aptidão física e com o grau de limitação ao 

fluxo aéreo do paciente. Os testes tiveram duração de 8 min a 12 minutos, de acordo 

com avaliação clínica e atividade física regular realizada pelos pacientes. Antes do 

início do esforço, os indivíduos permaneciam por dois minutos sem pedalar e, após o 

teste, eles foram mantidos em observação por dois minutos, período correspondente 

à fase de recuperação. O sistema utilizado foi o CardiO2 (CPX MedGraphics 
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Corporation – MGC – St Paul, MN, USA, 2005), 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 cicloergômetro. Acoplado 

ao sistema, há um eletrocardiograma de 12 derivações (Cardio Perfect PC-Based 12 

Lead ECG, Welch Allyn, INC., Skaneateles Falls, NY, USA). Além disso, na fase pré-

exercício, durante o teste e na de recuperação foram monitorizadas as seguintes 

variáveis respiratórias, metabólicas e cardiovasculares: trabalho (watts), VO2 máx 

(consumo máximo de oxigênio), VCO2 (produção de gás carbônico), RER (quociente 

respiratório), VE (ventilação-minuto), VT (volume-corrente), reserva ventilatória 

(VE/VVM), FR (frequência respiratória), TE (tempo expiratório), TI (tempo inspiratório), 

TTOT (tempo total do ciclo respiratório), FC (frequência cardíaca) e reserva 

cronotrópica (FC atingida em relação à FC máxima prevista para a idade) e pulso de 

oxigênio (VO2/FC). Os valores de referência utilizados foram aqueles propostos por 

Neder e colaboradores, baseados em amostra randomizada da população brasileira 

adulta e sedentária (48). Tanto a saturação periférica de oxigênio (SpO2), no oxímetro 

descrito, quanto a pressão arterial e o eletrocardiograma realizados pelo aparelho de 

12 derivações descrito foram monitorizados continuamente. Para avaliação da 

presença de hiperinsuflação pulmonar dinâmica foi utilizado o módulo ExFVLTM 

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

2005), que estava acoplado ao sistema CardiO2. Foram medidos CI,  volume pulmonar 

ao final da expiração (obtido indiretamente pela diferença da CPT pela CI, partindo do 

princípio  que a CPT não varia por esforço) e  volume corrente no repouso, a cada 

dois minutos e ao final dos testes (34)(36). Foram realizadas duas manobras 

reprodutíveis em cada momento (diferença menor que 150 ml). Foram avaliados 

desconforto nos membros inferiores e intensidade da dispneia antes do teste, a cada 

dois minutos e ao final do mesmo, a partir da escala de Borg modificada (49). 

Considerou-se ocorrência de HD durante o exercício caso houvesse queda superior 

a 10% da CI, quando comparada à medida inicial em repouso (29).   

4.5.5. Oscilometria forçada  
 

A técnica da OF tem como objetivo medir as propriedades mecânicas dos 

pulmões e do tórax. O objetivo nesse estudo é uma avaliação mais específica da 

resistência das pequenas vias aéreas. A OF é estritamente não invasiva e requer, 
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apenas, a cooperação passiva do paciente. Essa técnica utiliza um gerador sonoro 

externo, o qual produz e superpõe as oscilações de fluxo à respiração espontânea 

para analisar a resposta pressórica resultante. Os transdutores para medir fluxo e 

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

respectivos sinais de pressão total e fluxo total, sendo compostos de uma parte 

relativa à respiração espontânea e outra, ao sinal superposto. Para a realização do 

exame, o paciente é colocado sentado, com o pescoço em leve extensão. O nariz é 

ocluído com um grampo apropriado. O bocal do pneumotacógrafo é colocado entre 

os lábios, evitando escape de ar pelos cantos da boca. O paciente respira 

normalmente, em volume de ar corrente, por 30 segundos. Durante esse período, o 

gerador sonoro emite sons em uma frequência que varia entre 5Hz e 35Hz, os quais 

se superpõem aos sons da respiração normal (entre 0,2Hz e 2Hz). Os resultados são 

registrados sob a forma de espectro de impedância, isto é, uma resistência respiratória 

complexa sobre uma escala de frequências (50). Pelo menos três medidas 

reprodutíveis sem artefatos (retenção da respiração, fechamento da glote, tosse ou 

deglutição) foram avaliadas. As três manobras com variação inferior a 10% foram 

consideradas aceitáveis e o melhor valor foi aprovado para a análise. Os seguintes 

parâmetros foram registrados: impedância respiratória a 5Hz (Z5), resistência das vias 

aéreas a 5Hz (R5) e a 20Hz (R20), reatância pulmonar a 5Hz (X5), frequência de 

ressonância (Fres). Caracterizou-se acometimento das vias aéreas periféricas pelo 

aumento da resistência total, sendo mais elevado R5 do que R20 e Fres elevada. 

(51)(52) O aparelho utilizado para as avaliações é o IOS spirometry, Care Fusion, San 

Diego – CA/EUA).  

 
4.5.6. Tomografia computadorizada de tórax 

 
Os pacientes realizaram TCAR, sem injeção de contraste intravenoso. As 

imagens foram obtidas por tomógrafo multislice com 160 detectores (Aquilion PrimeTM 

- ToshibaTM Medical Systems Corporation, Otawara, Japan) e analisadas por 

radiologista especializado.  Foi aplicado o escore de Reiff (53), tanto para avaliar a 

extensão radiológica do acometimento pulmonar, como para utilizar essa informação 

no cálculo de escores prognósticos.  
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4.5.7. Escores prognósticos   

 

Foram aplicados os escores FACED, um instrumento multidimensional 

validado que classifica a gravidade das bronquiectasias, analisando VEF1 (% pred), 

idade, presença de colonização por P. aeruginosa, extensão radiológica da doença 

(número de lobos acometidos) e quantificação de dispneia pelo mMRC. Os pontos de 

cada critério foram somados, obtendo um valor numérico (de 0 a 7) ou a classificação 

leve, moderado e grave (54).  

 

Variáveis  Valores Pontuação 

VEF1 (% pred) ≥50 

<50 

0 

2 

Idade (anos) <70 

≥70 

0 

2 

Colonização crônica 

por P. aeruginosa 

Não 

Sim 

0 

1 

Extensão radiológica 

(n de lobos afetados) 

1-2 

>2 

0 

1 

Dispneia (mMRC) 0-2 

3-4 

0 

1 

Figura 2: Escore FACED  

 

O E-FACED, escore que acrescenta a frequência de exacerbações (obtendo-

se um valor numérico de 0 a 9)(55) também foi calculado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Variável Valores Pontuação 

Exacerbação grave no 

último ano (≥1) 

Não 

Sim 

0 

2 

VEF1 (%pred) ≥50% 

<50% 

0 

2 

Idade (anos) <70 

≥70 

0 

2 

Colonização crônica por P. 

aeruginosa 

Sim 

Não 

1 

0 

Extensão radiológica (n 

de lobos afetados)  

1-2 

> 2 

0 

1 

Dispneia (mMRC) 0-II 

III-IV 

0 

1 

Figura 3: Escore E-FACED 

 

Foi aplicado, por fim, o escore Bronchiectasis Severity Index (BSI), para isso 

utilizamos os critérios idade, IMC, VEF1, admissões hospitalares nos últimos dois 

anos, frequência de exacerbações no último ano, MRC, colonização e extensão do 

acometimento radiológico. Também foi calculado o número de pontos obtidos (0 a 

25) e os pacientes foram classificados em leve, moderado e grave (56). 
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Variáveis Valores Pontuação 

Idade (anos) <50 

50-69 

70-79 

≥80 

0 

2 

4 

6 

IMC (kg/m2) ≥18,5 

<18,5 

0 

2 

VEF1 (% pred) >80 

50-80 

30-49 

<30 

0 

1 

2 

3 

Admissão hospitalar 

nos últimos dois anos 

Não 

Sim 

0 

5 

Exacerbação no último 

ano 

0-2 

≥3 

0 

2 

MRC 1-3 

4 

5 

0 

2 

3 

Colonização por P. 

aeruginosa 

Não 

Sim 

0 

3 

Colonização por outros 

microorganismos 

Não 

Sim 

0 

1 

Extensão radiológica ≥3 

lobos envolvidos ou 

bronquiectasias císticas 

Não 

Sim 

0 

1 

Figura 4: Escore BSI 

 

4.6. Análise estatística 
 

Considerando uma estimativa de prevalência realizada em um levantamento 

na população acessível, para uma sensibilidade de 95% e especificidade de 70% do 

método e população acessível de 366 indivíduos, foi calculado que uma amostra de 

113 indivíduos seria necessária para uma margem de erro de 10% e 0,05 de 

significância.  
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Os pacientes foram divididos em dois grupos, de acordo com a intensidade 

dos sintomas, em pouco sintomático (mMRC 0 ou 1) e muito sintomático (mMRC≥2). 

Para a classificação dos distúrbios espirométricos foram adotados os seguintes 

critérios: distúrbio ventilatório obstrutivo (VEF1/CVF<0,7 e VEF1<80% do predito) e 

inespecífico (VEF1/CVF>0,7, VEF1 e CVF <80% do predito). Em relação à avaliação 

de volumes pulmonares, valores de VR/CPT>40 e CPT>120% do predito foram 

classificados como AE e hiperinsuflação, respectivamente. Valores de CPT<80% 

foram classificados como distúrbio restritivo.  

Foram comparadas características clínicas, funcionais e radiológicas entre 

dois grupos de pacientes, aqueles com MRC 0-1 (classificados como pouco 

sintomáticos) e aqueles com MRC ≥2 (classificados como muito sintomáticos). Foram 

utilizados teste T para as variáveis de distribuição normal, teste de Qui-quadrado para 

comparação de proporções e teste de Mann-Whitney para variáveis de distribuição 

não normal. O coeficiente de correlação de Spearman (r) foi calculado para avaliar a 

relação entre as variáveis funcionais e o escore tomográfico (Reiff). A análise pelas 

curvas ROC foi realizada para avaliar a acurácia das variáveis funcionais e 

tomográficas em predizer a gravidade dos sintomas dos pacientes com 

bronquiectasias (pouco versus muito sintomáticos). Diferença estatisticamente 

significante foi considerada quando p<0,05.  

Os pacientes foram divididos novamente em dois grupos (presença ou 

ausência de HD), a partir da análise das medidas seriadas da CI durante teste de 

exercício cardiorrespiratório máximo incremental. Foi realizado o cálculo de 

prevalência de HD (queda ≥10% na CI). Analisou-se a redução da capacidade 

aeróbica (V’O2 máx <84% do predito) e as variáveis foram comparadas tanto entre os 

grupos com ausência e presença de HD como entre grupos com capacidade aeróbica 

normal ou reduzida.  

Para comparar as variáveis qualitativas foi utilizado o teste Qui-Quadrado e 

para as variáveis quantitativas, o teste T-Student. Diferenças foram consideradas 

significativas se p<0,05, e o coeficiente de correlação de Pearson avaliou a 

associação entre as variáveis.  

A curva ROC identificou o valor de VEF1 e DLCO (ambos em % predito) com a 

melhor acurácia para predizer a ocorrência de HD e de redução de capacidade 

aeróbica, respectivamente. 
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Para avaliar as variáveis relacionadas à redução de capacidade aeróbica e 

presença de HD foi realizada a regressão logística com duas abordagens. Na primeira, 

foram inseridas no modelo inicial todas as variáveis que apresentaram valor de p<0,1 

na análise univariada. A segunda abordagem foi pelo método Stepwise forward para 

a seleção de variáveis. Os dados foram examinados pelo software SPSS, versões 

20.0 e 22.0.  
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5- RESULTADOS  
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Foram avaliados 208 pacientes, dos quais 94 foram excluídos por não 

apresentarem critérios de elegibilidade do estudo (Figura 5), totalizando 114 

pacientes, (Figura 6).  

Oxigenioterapia domiciliar prolongada 38  
Ressecção pulmonar  18  
Tabagismo, carga tabágica > anos/maço 16  
Limitação ao exercício não relacionada à doença pulmonar 9  
Asma 6  
Incapacidade de realizar prova de função pulmonar ou TECP 4  
Micobacteriose em tratamento  1  

        Figura 5: Motivos para exclusão dos 94 pacientes 

 

 
Figura 6: Pacientes avaliados no estudo  

 

 

A Tabela 1 mostra os dados de caracterização e clínicos da amostra 

estudada. A maior parte dos pacientes era do sexo feminino e de jovens com 

comprometimento funcional significativo, predominantemente por padrão obstrutivo 

(VEF1 % predito com valores mínimo e máximo de 16,1 a 119,2; média 48,7±19,8). A 

etiologia idiopática foi prevalente, seguida de discinesia ciliar e pós-infecciosa. A 

média de tempo de início dos sintomas foi de 28±15 anos e o tempo médio de 

diagnóstico foi de 11±9 anos.  

 

 

 

 

208 pacientes 
avaliados

114 pacientes 
incluídos 

94 pacientes 
excluídos
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Tabela 1: Dados demográficos e características gerais dos pacientes com 

bronquiectasias. (n=114) 

Variáveis 
Total  

n=114 

Sexo M, n (%)  47 (41) 
Idade (anos) Ɨ 42,5 (30/55,3) 
IMC (kg/m2) § 24,4±4,8 

Tempo de diagnóstico (anos) Ɨ 11 (4/16,3) 

Exacerbações Ɨ 1,01 (0/2) 

Colonização n (%)   

     P. aeruginosa 20 (17,5) 

     Outros 8 (7) 

     Não colonizado 86 (75,4) 

Medicações em uso n (%)   

     Macrolídeo 59 (51,8) 
     CI 24 (21,1) 
     Beta 2 longa 7 (6,1) 
     Antibiótico inalatório 4 (3,5) 
     Salina hipertônica 4 (3,5) 
Etiologias n (%)   

     Idiopático 39 (34,2) 

     Discinesia ciliar 21 (18,4) 

     Pós-infecciosa 19 (16,7) 

     Bronquiolite 14 (12,3) 

     DTC 6 (5,3) 

     Imunodeficiência 4 (3,5) 

     Outras 11 (9,6) 

Função pulmonar  

     VEF1 (% pred) § 48,7±19,8 

     CVF (% pred) § 70±17,2 

     VEF1/CVF § 57±14,4 

     FEF25-75 (% pred) Ɨ 27 (11/36,1) 

     CPT (% pred) § 107±17,1 

     VR (% pred) § 201±58,0 

     VR/CPT § 53±10,3 

     DLCO (% pred) § 70±26,5 

Escore Reiff Ɨ 7 (7/11) 

Escores prognósticos n (%)  

FACED  

Leve 43 (37,7) 

Moderado 62 (54,4) 

Grave 9 (7,9) 

E-FACED  

Leve  52 (45,6) 

Moderado 54 (47,4) 

Grave 8 (7) 

BSI n (%)  

Leve 50 (43,9) 

Moderado 42 (36,8) 

Grave 22 (19,3) 
§Resultados expressos em média (± desvio padrão). 
Ɨ Resultados expressos como mediana (intervalo interquartil) 
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De maneira geral, os pacientes pouco e muito sintomáticos foram comparáveis 

quanto à idade, sexo, tempo de diagnóstico, etiologia e extensão do acometimento 

radiológico. Entretanto, os pacientes mais sintomáticos usam mais medicações 

respiratórias, apresentam maior número de exacerbações e pior função pulmonar, 

tanto na espirometria como na avaliação de volumes e difusão pulmonar (Tabela 2).  

Tabela 2: Dados demográficos e características gerais dos grupos de 

pacientes pouco e muito sintomáticos. (n=114) 

Variáveis 
Total 

n=114 

Pouco 
sintomático 

n=63 

Muito 
sintomático 

n=51 
p valor 

Sexo M, n (%) * 47 (41) 29 (46) 18 (35) 0,247 
Idade (anos) Ɨ 42,5 (30/55,3) 41 (27/53) 47 (34/57) 0,167 
IMC (kg/m2) § 24,4±4,8 23,4±4,3 25,7±5,1 0,009 
Tempo de diagnóstico 
(anos) Ɨ 

 
11 (4/16,3) 8 (4/16) 7 (3/17) 

 
0,526 

Exacerbações Ɨ 1,01 (0/2) 0 (0/1) 1 (0/2) 0,005 
Colonização n (%) *  

   
     P. aeruginosa 20 (17,5) 9 (9/63) 11 (11/51)  

     Outros 8 (7) 6 (75) 2 (25)  

     Não colonizado 86 (75,4) 48 (56) 38 (44)  

Medicações em uso n 
(%) * 

   0,037 

     Macrolídeo 59 (51,8) 29 (49) 30 (51)  

     CI 24 (21,1) 14 (58) 10 (42)  

     Beta 2 longa 7 (6,1) 2 (29) 5 (71)  

     Antibiótico inalatório 4 (3,5) 1 (25) 3 (75)  

     Salina hipertônica 4 (3,5) 3 (75) 1 (25)  

Etiologias n (%) *    0,785 
     Idiopático 39 (34,2) 18 (46) 21 (54)  

     Discinesia ciliar 21 (18,4) 14 (67) 7 (33)  

     Pós-infecciosa 19 (16,7) 11 (58) 8 (42)  

     Bronquiolite 14 (12,3) 8 (57) 6 (43)  

     DTC 6 (5,3) 3 (50) 3 (50)  

     Imunodeficiência 4 (3,5) 3 (75) 1 (25)  

     Outras 11 (9,6) 6 (55) 5 (45)  

Função pulmonar     

     VEF1 (% pred) § 48,7±19,8 54,6±21,7 41,54±14,4 <0,001 
     CVF (% pred) § 70±17,2 74,5±17,8 64,9±14,8 0,002 
     VEF1/CVF § 57±14,4 0,6±0,1 0,5±0,1 0,003 
     FEF25-75 (% pred) Ɨ 27 (11/36,1) 25,9 (13/49) 14,9 (9/27,4) 0,001 
     CPT (% pred) § 107±17,1 106,1±16,4 108,0±18,08 0,573 
     VR (% pred) § 201±58,0 190,8±57,5 214,1±56,66 0,034 
     VR/CPT § 53±10,3 49,9±10,7 56,52±8,63 <0,001 
     DLCO (% pred) § 70±26,5 77,7±26,9 60,53±22,59 0,001 
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Escore Reiff Ɨ 7 (7/11) 7 (4/11) 8(6/11) 0,131 
Escores prognósticos      
FACED    <0,001 
Leve  43 (37,7) 32 (50,8) 11 (21,6)  
Moderado 62 (54,4) 31 (49,2) 31 (60,8)  
Grave 9 (7,9) 0 (0) 9 (17,6)  
E-FACED    <0,001 
Leve 52 (45,6) 49 (77,8) 3 (5,9)  
Moderado 54 (47,4) 14 (22,2) 40 (78,4)  
Grave  8 (7) 0 (0) 8 (15,7)  
BSI    0,001 
Leve 50 (43,9) 37 (58,7) 13 (25,5)  
Moderado 42 (36,8) 19 (30,2) 23 (45,1)  
Grave 22 (19,3) 7 (11,1) 15 (29,4)  

§Analisado por Teste T e resultados expressos em média (± desvio padrão). 
* Analisado por Teste de qui quadrado. 
Ɨ Analisado por Teste U de Mann-Whitney e resultados expressos como mediana (intervalo interquartil). 
 

 

Em relação aos padrões funcionais, mais de 80% dos pacientes apresentaram 

distúrbio obstrutivo na espirometria. A limitação ao fluxo aéreo também foi o achado 

mais comum na avaliação dos volumes pulmonares pela pletismografia, sendo que 

aproximadamente 90% dos indivíduos apresentaram AE e, ou hiperinsuflação.  Nota-

se, ainda, que cerca de 5% dos pacientes com diagnóstico confirmado de 

bronquiectasias apresentaram valores normais da espirometria.  (Tabela 3)  

Tabela 3: Padrão funcional em pacientes com bronquiectasias a partir da análise 
de espirometria e medida de volumes pulmonares  
 

Variáveis  Total n (%) 
Pouco 

sintomático 
n (%) 

Muito 
sintomático 

n (%) 

p valor 

Espirometria   0,03 

     Obstrução 95 (83,3) 48 (76,2) 47 (92,2)  

     Inespecífico 12 (10,5) 9 (14,3) 4 (7,8)  

     Normal 6 (5,2) 6 (9,5) 0 (0)  

Pletismografia*   0,23 

     Aprisionamento aéreo (A)  77 (68,7) 41 (66,1) 36 (72)  

     Hiperinsuflação (H) 25 (21,9) 12 (19,4) 13 (26)  

     A+H 26 (23,2) 12 (19,0) 14 (27,4)  

     Normal 8 (7,1) 7 (11,1) 1 (2,0)  

     Restrição 2 (1,8) 2 (3,2) 0 (0)  

*Dois pacientes (1,8%) não possuem dados por problemas técnicos na realização do procedimento  

 
Na figura 7 está apresentada a análise pela curva ROC para os diversos 

parâmetros funcionais e tomográficos, com o intuito de discriminar pacientes pouco e 

muito sintomáticos com bronquiectasias. Tanto a espirometria como a pletismografia 
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apresentam parâmetros com bons resultados para classificação sintomática destes 

pacientes. Em relação aos dados da espirometria (Figura 7a), o VEF1 (ASC = 0,707) 

e FEF25-75 (ASC = 0,702) foram os melhores parâmetros obtidos, enquanto na 

plestismografia (Figura 7b), os melhores resultados ocorreram com VR/CPT (ASC = 

0,682) e VR (ASC = 0,625). Valores de DLCO (ASC = 0,684), de forma semelhante ao 

encontrado na espirometria e pletismografia, também são capazes de identificar 

pacientes mais sintomáticos, ao contrário do escore Reiff de extensão radiológica que 

mostrou um baixo poder discriminatório (ASC = 0,585) (Figura 7c).  

 

 
7a: Espirometria  

 

 
7b: Volumes pulmonares  
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7c: DLCO e escore tomográfico (Reiff)  

 
Variável ASC 

VEF1(% pred) 0,684 (IC 95% 0,588-0,781, p<0,05) 
CVF(% pred) 0,663 (IC 95% 0,564-0,763, p<0,05) 
VEF1/CVF 0,647 (IC 95% 0,546-0,747, p<0,05) 
FEF25-75(% pred) 0,677 (IC 95% 0,580-0,774, p<0,05) 
VR (% pred) 0,625 (IC 95% 0,519-0,730, p<0,05) 
CPT (% pred) 0,523 (IC 95% 0,414-0,631, p=0,67) 
VR/CPT 0,682 (IC 95% 0,584-0,780, p<0,05) 
DLCO(% pred) 0,684 (IC 95% 0,579-0,788, p<0,05) 
Escore Reiff 0,421 (IC 95% 0,309-0,532, p=0,17) 

Figura 7: Acurácia de parâmetros funcionais e escore tomográfico como preditores de dispneia  

 
 

A partir dos padrões de função pulmonar apresentados na espirometria, os 

pacientes foram posteriormente classificados pelos padrões obtidos a partir da medida 

de volumes pulmonares por pletismografia. Pôde-se notar um grau considerável de 

discordância destes achados, conforme ilustrado na Figura 8. A maior parte dos 

pacientes com bronquiectasias e espirometrias normais apresentou alteração na 

prova completa. Distúrbio ventilatório inespecífico foi observado em 10,5% dos 

pacientes na espirometria, porém apenas um paciente (8%) confirmou redução da 

CPT pela pletismografia. Além disso, em pacientes com distúrbio obstrutivo, apesar 

de predominantes alterações de AE ou hiperinsuflação na plestismografia, não foi 

possível prever qual componente ou se a associação entre ambos estaria relacionada 

ao distúrbio primário da espirometria.  

 



 47 

 
* Um paciente não possui dados por problemas técnicos na realização do procedimento n=1 (1%) 
Ɨ Um paciente não possui dados por problemas técnicos na realização do procedimento n=1 (8%) 

 
Figura 8: Novas informações fornecidas pela medida de volumes pulmonares em relação aos padrões funcionais classificados 
pela espirometria simples 

 
A Tabela 4 apresenta os dados de correlação entre as variáveis funcionais 

avaliadas no estudo com a extensão de acometimento tomográfico nos pacientes com 

bronquiectasias. Diversos parâmetros da espirometria e plestismografia apresentaram 

correlação ao escore tomográfico de Reiff, e o melhor é o VR/CPT. 

Tabela 4: Correlação entre parâmetros funcionais e escore tomográfico Reiff 
 

Variável R 

VEF1(% pred) -0,343 Ɨ 
CVF(% pred) -0,348 Ɨ 
VEF1/CVF -0,232 * 
FEF25-75(% pred) -0,303 Ɨ 
VR (% pred) 0,247 Ɨ 
CPT (% pred) 0,012 
VR/CPT 0,356 Ɨ 

R = Correlação de Spearman  
*p < 0,05 
Ɨ p < 0,01 

 
As características de todos os pacientes (n=114) e dos que responderam ao 

TECP com (n=79) e sem HD (n=36) estão apresentadas na tabela 5.  

HD ocorreu em 68,4% dos pacientes. Não houve diferença entre os grupos com 

ou sem HD quanto à idade, IMC, sexo, diagnóstico etiológico, prevalência de 

colonização, exacerbações, comprometimento tomográfico. A frequência de pacientes 

•Aprisionamento n=1 (17%)

•Hiperinsuflação n=1 (17%)

•Aprisionamento + Hiperinsuflação n=2 (33%)

•Restrição n=0

•Normal n=2 (33%)

Normal 

(n=6)

•Aprisionamento n=65 (69%)

•Hiperinsuflação n=0 (0%)

•Aprisionamento + Hiperinsuflação n=22 (24%)

•Restrição n=1 (1%)

•Normal n=6 (6%)

Obstrução*

(n=94)

•Aprisionamento n=11 (92%)

•Hiperinsuflação n=0 (0%)

•Aprisionamento + Hiperinsuflação n=0 (0%)

•Restrição  n=1 (8%)

•Normal n=0 (0%)

Inespecífico Ɨ

(n=12)
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com escores de gravidade (FACED, E-FACED, BSI) moderada ou grave foi superior 

no grupo HD, porém somente o escore FACED apresentou diferença estatisticamente 

significante entre os grupos. Os pacientes com HD tinham um comprometimento 

funcional maior em relação aos sem HD, representado por alterações estatisticamente 

significativas de todos os parâmetros de função pulmonar, exceto a CPT e a 

capacidade de difusão (tabela 5).   

 

Tabela 5. Características da população e comparação entre os grupos (presença 
versus ausência de hiperinsuflação dinâmica)  
 

                                            Total 
Subgrupo HD 

presente 
Subgrupo HD 

ausente 
 (n=114) (n=78) (n=36) 

Dados clínicos    

Idade, anos  43±15 42,8±15,1 43,8±16 

IMC, kg/m2 24,4±4,8 24,8±4,4 23,4±5,3 

feminino%: masculino% 58,8:42,3 53,8:46,2 69,4:30,6 
Etiologia n (%)    

idiopática 39 (34,2) 27 (34,6) 12 (33,3) 
Pós-infecciosa 19 (16,7) 14 (17,9) 5 (13,9) 
Discinesia ciliar 21 (18,4) 14 (17,9) 7 (19,4) 
Bronquiolite  14 (12,3) 12 (15,4) 2 (5,6) 
DTC  6 (5,3) 5 (6,4) 1 (2,8) 
Imunodeficiência 4 (3,5) 2 (2,6) 2 (5,6) 
Outras 11 (9,6) 4 (5,1) 7(19,4) 
Colonização n (%)    

P. aeruginosa 20 (17,5) 16 (20,5) 4(11,1) 
Não P. aeruginosa 8 (7) 6 (7,7) 2 (5,6) 
Não colonizado 86 (75,4) 56 (71,8) 30 (83,3) 
Exacerbações   1,01(1,2) 0,97(1,21\) 1,08 (1,3) 
mMRC (%)    

0-1 55,3 51,5 63,9 
>1 44,7 48,7 36,1 
Escore Reiff  7,7±3.7 8,1±3,7 6,3±3,6 
Escores prognósticos     

FACED n (%)    

Leve 43 (37,7) 20 (25,6) 23 (63,9)* 
Moderado 62 (54,4) 50 (64,1) 12 (33,3)* 
Grave 9 (7,9) 8 (10,3) 1 (2,8)* 
E-FACED n (%)     

Leve 52 (45,6) 31(39,7) 21(58,3) 
Moderado 54 (47,8) 40(51,3) 14(38,9) 
Grave 8 (7,1) 7(9) 1(2,8) 
BSI n (%)    

Leve 50 (43,9) 30 (38,5) 20 (55,6) 
Moderado 42 (36,8) 32 (41) 10 (27,8) 
Grave  22 (19,3) 16 (20,5) 6 (16,7) 
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Função pulmonar     

VEF1, % pred 48,7±19,8 43,6±15,5 59,9±23,5* 

CVF, % pred 70,2±17,1 67,5±15,1 76,1±19,8* 

VEF1/CVF 0,5±0,1 0,5±0,1 0,6±0,1* 

FEF25-75%, % pred 26,8±22,6 21,1±15,3 39,1±30* 

VR, % pred 201,2±58,0 211,9±56,8 178,4±54,5* 
CPT, % pred 106,9±17,1 108,4±16,8 103,9±17,5 
VR/CPT 52,8±10,3 54,6±9,7 49,2±10,7* 

DLCO, % pred 70,3±26,4 67,2±24,8 76,1±28,8 

Rva, % pred 229±111,8 252,5±116,8 179,4±81,8* 

Oscilometria forçada     

Z5, cmH2O/L/s 7,87±3,62 8,56±3,82 6,45±2,73* 

% pred 234,6±105,1 258±106,7 186,2±84,4* 

R5, cmH2O/L/s 6,9±2,8 7,4±3,0 5,7±2,0* 

% pred 205±85,7 223,3±88 166,8±67,5* 

R20, cmH2O/L/s 3,8±0,95 3,8±1 3,7±0,8 

% pred 134,1±35 138,5±37,1 125±28,8 

R5-20, cmH2O/L/s 5,2±1,8 5,5±1,9 4,7±1,3* 

X5, cmH2O/s -3,8±2,5 -4,2±2,6 -2,8±1,8* 

% pred -72,7±5407 -165,4±6412 115,4±2368 

Fres, 1/s 31,9±10,9 33,8±10,7 27,8±10,2* 
Valores expressos em média (± desvio padrão). 
*P<0,05. 

 
Como mostrado na figura 9, a redução da CI (% de redução comparada com 

o valor de repouso) durante o TECP se correlacionou melhor ao VEF1 (% predito). 

Também houve correlação da redução da CI ao VR/CPT, ao R5-R20 (cmH2O/L/s) e ao 

V’O2 de pico (ml/kg/min).  

VEF1 foi marcador independente para HD (OR; IC 0,95, 0,93-0,98; P <0,001) e, 

a cada ponto percentual a mais no valor de VEF1, ocorreu uma diminuição de 5% da 

chance de ocorrência de HD. A análise da curva ROC mostrou que o VEF1 (% do 

predito) com maior acurácia para predizer HD foi 53,6%, com valores de sensibilidade 

e especificidade de 78,2 e 66,7%, respectivamente; ASC = 0,718 (IC 95% 0,673 – 

0,763) p<0,001.   
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Figura 9. Correlações de variação da CI (IC%) pelo coeficiente de correlação de Pearson (r). A = VEF1 % predito; B= VR/CPT; 
C = R5-R20; D = V’O2 (ml/kg/min)  

 
 
Os dados do TECP nos subgrupos presença e ausência de HD estão apresentados 

na Tabela 6. Os pacientes que responderam com HD ao TECP apresentaram reserva 

ventilatória (% da VVM) e pulso de O2 (ml/bpm/min) significativamente menores, bem 

como dessaturação significativamente maior durante o exercício, em relação aos que 

responderam sem HD. apesar de não haver diferença entre o VE/VCO2 entre os 

grupos com e sem HD o aumento do PEFCO2 durante o esforço mostra ineficiência 

ventilatória, sugerindo incapacidade desse grupo em aumentar a ventilação para 

suprir a demanda nas fases avançadas do esforço.  
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Tabela 6 – Comparação do teste de esforço cardiopulmonar incremental no 
cicloergômetro (dados do pico do exercício) entre os grupos (HD x não HD)  
 

 Total  
(n=114) 

Subgrupo HD 
(n=78) 

Subgrupo não HD 
(n=36) 

Tempo de exercício, min 9,9±2,4 10±2,3 9,8±2,4 
Carga, % pred 47,4±24,2 45±22,5 52,5±27,2 
V’O2, ml/min 1168±417 1172±410 1160±436 
VO2, ml/kg/min 18,6±5,7 18,1±5,5 19,8±6,1 

% pred  70±19,7 68,2±19,4 74±20,1 
VE, L/min 44,6±18 43,8±18 46,2±18,3 

% pred 55,6±19,1 53,3±18,6 60,6±19,6 
VT, L 1,1±0,4 1,1±0,4 1,2±0,3 
VE/VCO2 35,0±6,7 34,4±7,0 36,1±5,7 

% pred 102,6±21,0 101,4±22,4 105,1±17,2 

PEFCO2 0,6±4,2 1,4±3,4 -1,1±5,2* 

RER 1,1±0,1 1,1±0,1 1,1±0,1 
Res vent, %VVM 25±18,1 21,9±16,8 31,8±19,3* 
FR, resp/min 39,1±8,8 39,8±8,9 37,5±8,6 
FC, bpm 142,8±19,8 144,2±20,2 139,6±18,7 

% pred 82±10,4 82,8±10,6 80,3±9,9 
V’O2/FC, ml/bpm/min 8,2±2,7 8,1±2,7 8,4±2,7 

% pred 83,7±20,5 80,3±20,2 91,1±19,1* 
IC inicial, L 1,8±0,6 1,9±0,6 1,8±0,6 
CI final, L 1,5±0,5 1,4±0,5 1,7±0,5* 

CI, L -0,3±0,2 -0,4±0,2 -0,1±0,1* 

% -16,2±10,5 -21,7±7,7 -4,4±4,5* 
Borg dispneia  6,8±2,7 6,8±2,7 6,8±2,6 
Borg fadiga MMII  7,3±2,6 7,1±2,7 7,6±2,3 

SpO2, % 4,8±4,5 -5,7±4,8 -2,8±3* 
Values are the mean ± SD.  
*P<0,05. 

 
Na tabela 7 apresentamos a análise comparativa entre os pacientes que 

atingiram e aqueles que não obtiveram desempenho normal ao exercício. Dos 114 

pacientes avaliados, 89 (78%) não alcançaram V’O2 pico de 84% do predito. Os 

pacientes com redução do V’O2 pico eram mais jovens, apresentavam maior grau de 

obstrução e aprisionamento aéreo, pior DLCO e piores valores na OF, quando 

comparados ao grupo V’O2 de pico normal. Por outro lado, o grau de dispneia e a 

extensão do acometimento tomográfico não diferiram entre os dois grupos. O grupo 

com redução do V’O2 de pico obteve pior pontuação em todos os escores de gravidade 

(BSI, FACED e E-FACED) com diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos. 
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Tabela 7: Comparação entre os grupos (V’O2 de pico normal e reduzido) 

     V’O2 de pico ≥84% pred 
(n=25) 

V’O2 de pico<84% pred 
(n=89) 

Idade, anos 50,5±13 41±15,4* 
IMC, kg/m2 25,5±4,5 24±4,8 
Feminino %:masculino % 64:36 57,3:42,7 
Etiologia n (%)   
idiopática 8 (32) 31 (34,8) 
Pós-infecciosa 4 (16) 15 (16,9) 
Discinesia ciliar  5 (20) 16 (18) 
Bronquiolite 1 (4) 13 (14,6) 
DTC  3 (12) 3 (3,4) 
Imunodeficiência 0 (0) 4 (4,5) 
Outras 4 (16) 7 (7,9) 
Colonização n (%)   
P.aeruginosa 3 (12) 17 (19,1) 
Não P.aeruginosa 1 (4) 7 (7,9) 
Não colonizado 21 (84) 65 (73) 
Exacerbações    0,8±1.29 1,07±1,24 
mMRC (%) 

0-1 
>1 

 
68 
32 

 
51,7 
48,3 

Escore Reiff  7,1±3,4 7,8±3,8 
Escores prognósticos     
FACED n (%)   
Leve 16 (64) 27 (30,3)* 
Moderado 8 (32) 54 (60,7)* 
Grave 1 (4) 8 (9)* 
E-FACED n (%)    
Leve 19 (59,4) 33 (40,2) 
Moderado 11 (34,4) 43 (52,4) 
Grave 2 (6,3) 6 (7,3) 
BSI n (%)   
Leve 16 (64) 34 (38,2) 
Moderado 7 (28) 35 (39,3) 
Grave 2 (8) 20 (22,5) 
Função pulmonar    
VEF1, % pred 62,2±14,6 45±19,4* 
CVF, % pred 80,1±13,6 67,4±17* 
FEV1/CVF  0,64±0,10 0,54±0,16* 
FEF25-75,% pred 36,5±17 24±23,2* 
VR, % pred 176,1±48,4 208±58,8* 
CPT, % pred 110,5±14,2 106±17,8 
VR/CPT 48,5±9,4 54±10,3* 
DLCO, % pred 90,5±24,8 64,6±24,1* 
Rva, % pred 167,9±69,8 245,7±115,5* 
Oscilometria forçada    
Z5, cmH2O/L/s 6,41±4 8,32±3,41* 

% pred 181,4±106 250,6±100,1* 
R5, cmH2O/L/s 5,91±3,31 7,21±2,66 

% pred 166,4±93,4 216,4±80,4* 
R20, cmH2O/L/s 3,55±0,91 3,85±0,95 

% pred 120±28,9 138,3±35,7* 
R5-20, cmH2O/L/s 4,64±2,04 5,44±1,7 
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X5, cmH2O/s -2,7±2,16 -4,09±2,51* 
% pred 896±2334 -368±6025* 

Fres, 1/s 26,59±8,91 33.58±11.01* 
Values are the mean ± SD  
*P<0,05 

 
 

Com relação ao desempenho no exercício, os dados estão apresentados na 

tabela 8. Foi observada maior dificuldade em ampliar a VE e o VT com o aumento da 

demanda, além de valores mais baixos de CI, tanto em repouso quanto no pico do 

esforço no grupo com V’O2 de pico reduzido, quando comparado ao grupo com V’O2 

de pico normal.  Pacientes mais jovens (OR 0,95; IC 95%, 0,92-0,99; p = 0,02) e piores 

valores de DLCO (OR 0,97; IC 95%, 0,95-1,0; p = 0,03) apresentaram maior chance de 

ter V’O2 de pico<84% do predito, sendo esses preditores independentes de baixa 

capacidade de exercício.   

A redução da DLCO mostrou sensibilidade de 88,9% e especificidade de 57,1% 

para predizer redução de capacidade aeróbica, sendo o valor de DLCO (% do predito) 

com maior acurácia para predizer redução de capacidade aeróbica de 89,1%; AUC = 

0,776 (IC 95% 0,735 – 0,817) p<0,001.  

Não houve diferença do V’O2 no pico do esforço (% predito) quando 

comparados os grupos que responderam com presença e ausência de HD. (Tabela 

8).  
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Tabela 8: Comparação do TECP (dados do pico do exercício) entre os grupos de 
pacientes com bronquiectasias (V’O2 de pico normal e reduzido)  

 VO2 de pico ≥84% pred 
(n=25) 

VO2 de pico <84% pred 
(n=89) 

Tempo de exercício, min 10,6±1,8 9,7±2,5 
Carga, % pred 70,9±25,9 40,8±19,2* 
VO2, ml/min 1549±497 1061±321* 
VO2, ml/kg/min 23,7±6,5 17,2±4,6* 
VE, L/min 57,2±21,5 41±15,3* 

% pred 75,1±13,9 50,2±16,7* 
VT, L 1,4±0,4 1,0±0,3* 
VE/VCO2 33,1±5,6 35,5±6,8 

% pred 95,8±18,5 104,5±21,3 

PEFCO2 1,7±3,7 0,31±4,3 

RER 1,1±0,1 1,0±0,1* 
Res vent, %VVM 23,2±19,9 25,6±17,7 
FR, resp/min 39,5±6,7 38,9±9,3 
FC, bpm 148,8±13,2 141,2±21,1* 

% pred 89,3±7,6 79,9±10,2* 
VO2/HR, ml/bpm/min 10,4±3,2 7,6±2,2* 

% pred 108,4±12,6 76,8±16,5* 
CI inicial, L 2,1±0,5 1,8±0,6* 
CI final, L 1,8±0,5 1,5±0,5* 

CI, L -0,3±0,2 -0,3±0,2 

% -13,3±8,6 -17,1±10,9 
Borg dispneia  6,7±2,6 6,8±2,7 
Borg fadiga MMII  7,7±1,7 7,1±2,8 
SpO2, % -3,7±2,8 -5,1±4,8 

Values are the mean ± SD.  
*P<0,05. 

 
 
Observamos queda significativa de SpO2 em 46 pacientes (40%). Em relação à 

análise qualitativa dos mecanismos determinantes de limitação ao esforço, 63 (71%) 

apresentaram limitação ventilatória, 3 (3%) cardiocirculatória, em 12 pacientes (13%) 

houve limitação tanto periférica quanto cardiocirculatória e em 11 pacientes (12%), a 

causa da interrupção do esforço foi limitação periférica.  
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6- DISCUSSÃO  
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Foi realizada uma extensa caracterização clínica, funcional e radiológica em 

114 pacientes com bronquiectasias, acompanhados em hospital terciário. Para 

caracterizar as variáveis de maior impacto clínico, procuramos diferenciar pacientes 

muito e pouco sintomáticos e relatar as variáveis mais associadas com dispneia.  

Observamos que pacientes mais sintomáticos apresentam maior frequência de 

exacerbações, usam mais medicamentos e têm pior função pulmonar, e a maioria 

apresenta distúrbio ventilatório obstrutivo. Muitas vezes a espirometria simples deixa 

de dar informações importantes que são fornecidas pela prova de função pulmonar 

completa. A taxa de discordância entre a espirometria e a prova completa foi relevante 

e percebemos que as provas funcionais são mais associadas à dispneia do que à 

extensão do acometimento tomográfico pela doença. Podemos inferir que a prova de 

função pulmonar, especialmente a avaliação funcional completa, seja uma ferramenta 

de extrema utilidade na avaliação e manejo desses pacientes.  

Esses resultados sugerem mais atenção a pacientes que apresentam pior 

função pulmonar e realizar função pulmonar completa, sempre que possível, pois as 

informações complementares fornecidas podem definir estratégias terapêuticas. 

Nenhum parâmetro isolado é suficiente, dados clínicos, funcionais e radiológicos são 

complementares.  

Alguns estudos nacionais caracterizaram populações de pacientes com 

bronquiectasia. Em 1998, Bogossian et al. (57) estudaram 314 pacientes, comparando 

os sintomas, a função pulmonar e a localização das bronquiectasias em um grupo de 

doença por sequela de tuberculose a um grupo com outras etiologias. Em 2000, Neto 

et al. (58) avaliaram o perfil clínico epidemiológico e o resultado do tratamento 

cirúrgico em 67 pacientes, concluindo que os pacientes com bronquiectasias 

localizadas tinham melhor resultado com o tratamento cirúrgico que os demais. Em 

seguida, Moreira et al. (59) estudaram o perfil de uma população de 170 pacientes e 

exploraram sintomas, colonização, etiologia e dados espirométricos, avaliando a 

diferença entre o grupo tratado clinicamente e aquele submetido a tratamento 

cirúrgico, incluindo o desfecho pós-ressecção pulmonar. Em 2014, Vallilo et al. (60) 

avaliaram o impacto da ressecção pulmonar na qualidade de vida, função pulmonar e 

capacidade de exercício e, em 2012, Jacques et al. correlacionaram a distância 

percorrida no teste de caminhada de seis minutos com dados clínicos e espirométricos 

(61). Posteriormente, Vicente et al. (62) caracterizaram uma população de pacientes 

com bronquiectasias, mas sem considerar medida de volumes pulmonares, dados 
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radiológicos e escores prognósticos. Finalmente, em 2015, Lopes et al. (19) avaliaram 

prioritariamente o impacto das diferentes etiologias em achados clínicos, dados de 

função pulmonar e TCAR.  Esses autores concluíram que a etiologia, o escore 

tomográfico e o grau de dispneia são preditores independentes de VEF1 e DLCO e 

estabeleceram uma associação entre VEF1 e escore tomográfico.  

Nosso estudo, portanto, é o primeiro a realizar a caracterização funcional 

completa de uma população brasileira de pacientes com diagnóstico de 

bronquiectasias não fibrose cística e a avaliar a associação de variáveis funcionais, 

clínicas e radiológicas sob presença de dispneia. A análise  mais  próxima da nossa 

foi a de Lopes et al., em 2015 (19), cujo objetivo principal era avaliar o impacto das 

diferentes etiologias em variáveis clínicas, funcionais e tomográficas, sem  considerar 

escores prognósticos, tendo incluído, na análise, pacientes com diagnóstico de fibrose 

cística. 

Cerca de um terço dos pacientes tiveram etiologia classificada como idiopática, 

seguida por discinesia ciliar e pós-infecciosa como causas mais comuns. Esses 

achados diferem do maior estudo de avaliação de etiologia de bronquiectasias 

realizado até o momento, que avaliou 2.047 pacientes do registro espanhol de 

bronquiectasias. Nessa população, a principal causa de bronquiectasias é pós-

infecciosa, seguida de idiopática e fibrose cística (63). Tal diferença pode ser atribuída 

tanto às diferenças demográficas das populações analisadas quanto às diferenças 

metodológicas, visto que em nosso estudo excluímos pacientes com diagnóstico de 

fibrose cística e sequelas de tuberculose.  

A maioria dos pacientes de nossa população apresenta obstrução ao fluxo 

aéreo. Em estudo anterior, em que espirometrias foram realizadas em 274 pacientes, 

apenas 46,7% tinham  distúrbio ventilatório obstrutivo e 21,5%, espirometria normal 

(18).  Ao realizamos uma avaliação funcional completa, ao contrário dos estudos 

anteriores, muitos dos pacientes caracterizados como normais ou apresentando 

distúrbio misto poderiam, na verdade, apresentar distúrbio ventilatório obstrutivo e, ou 

aprisionamento aéreo, quando examinadas as medidas de volumes pulmonares.   

A discordância entre parâmetros espirométricos e volumes pulmonares é uma 

questão extremamente relevante pois, conforme mostrado por Martínez-Garcia et al. 

(20), obstrução em bronquiectasias é um fator claramente distinto da hiperinsuflação. 

Obstrução se relaciona principalmente com espessamento de parede brônquica e 
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secreção em grandes vias aéreas, conforme proposto por Roberts et al. (64) e a 

hiperinsuflação se relaciona mais com acometimento de pequenas vias aéreas. 

Nós observamos que a maioria dos parâmetros funcionais (tanto 

espirométricos quanto a medida de volumes pulmonares) são associados a dispneia, 

ao contrário de Martínez-Garcia et al. (20), que mostraram que o grau de dispneia não 

se correlacionou a parâmetros espirométricos, porém houve correlação a medidas de 

hiperinsuflação. Em concordância com nossos achados, os autores sugerem que 

escores de dispneia, obstrução, hiperinsuflação e extensão de bronquiectasias na 

TCAR sejam fatores independentes e a avaliação de pacientes com bronquiectasias 

deva incluir a medida de todos esses parâmetros. 

Habesoglu et al. (18) encontraram pior VEF1 e CVF em pacientes com 

bronquiectasias císticas. Lynch et al. (65) avaliaram e correlacionaram extensão 

tomográfica, tipo de bronquiectasias, espessamento de parede brônquica, redução da 

atenuação pulmonar à expiração, denotando aprisionamento aéreo e impactação 

mucoide com VEF1, CVF e VEF1/CVF. Em nosso estudo, encontramos fraca 

correlação entre a extensão tomográfica pelo escore de Reiff, e parâmetros funcionais 

e escore de dispneia, indicando, possivelmente, que o grau de dilatação brônquica 

não corresponda à obstrução ao fluxo aéreo. Nossos dados confirmam os achados de 

estudo prévio realizado por Dimakou et al. (66), os quais também encontraram 

correlação fraca de parâmetros espirométricos a extensão radiológica. 

Quando utilizadas as avaliações tomográficas como a de Roberts et al. (64) 

que refletem melhor o acometimento de pequena via aérea,  encontra-se maior 

correlação entre radiologia e função do que em nosso estudo que utilizou um  escore 

tomográfico simples, considerando apenas a distribuição e a característica anatômica 

da doença.  

A extensão do acometimento radiológico fornece informações relevantes, como 

acometimento regional, o que não é possível por provas funcionais. O escore 

tomográfico simples de Reiff não reflete de forma adequada o impacto clínico da 

doença.    

Para nosso conhecimento, esse também é o primeiro estudo a investigar HD 

em bronquiectasias e tentar explicar os mecanismos relacionados à redução da 

tolerância ao exercício nessa população. Os principais achados em relação à HD e ao 

desempenho no exercício são: 1) HD é uma condição prevalente em pacientes com 

bronquiectasias, presente em 68,4% da população estudada. 2) HD se associa com 
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redução de VEF1 e DLCO, maior aprisionamento aéreo, maior acometimento de 

pequenas vias aéreas, avaliados pela oscilometria forçada e maior pontuação pelo 

escore de gravidade FACED, sendo que o VEF1 é um marcador independente de HD. 

3) A redução do V’O2 de pico ocorre em 78,1% dos pacientes, estes são mais jovens, 

apresentam redução de VEF1 e DLCO e maior aprisionamento aéreo no repouso; sexo 

masculino, menor idade e piores valores de DLCO são marcadores independentes de 

redução de capacidade aeróbica 4) Não houve diferença na capacidade máxima de 

exercício entre os grupos com e sem HD.  

Encontramos prevalência elevada de HD em bronquiectasias, o que já fora 

demonstrado em outras doenças obstrutivas como asma (26), DPOC(25) e fibrose 

cística (28)(67).  

Os pacientes que apresentam HD possuem função pulmonar pior do que 

aqueles sem evidência de HD, achado semelhante a estudo realizado em uma 

população adulta de pacientes com diagnóstico de FC. (28) O VEF1 se mostrou o 

melhor marcador isolado para predizer HD, pois essa variável provavelmente reúna 

os diversos componentes do sistema respiratório. Contudo, isto não exime a 

necessidade de avaliação funcional global nos pacientes com bronquiectasias, 

condição tão heterogênea e complexa.  

Os diversos componentes do sistema respiratório podem interferir de forma 

isolada ou em conjunto como determinantes dos sintomas do paciente, inclusive, 

como alvos de intervenções baseadas em fenótipos, valorizando a avaliação das 

pequenas vias aéreas.  Além disso, a OF pode ser utilizada para detectar alterações 

precocemente. Em bronquiectasias, os parâmetros da OF refletiram principalmente 

anormalidades em vias aéreas periféricas (52)(68), assim como verificado em nosso 

estudo. Outra concordância foi a presença de correlação dos valores da OF à 

espirometria. A OF teve melhor desempenho no grupo de pacientes com doença mais 

leve do que o VEF1, também se associou com BSI e escore tomográfico mais elevado, 

embora o escore tomográfico tenha sido o mesmo que o de nossa análise (52).  Este 

é o maior estudo sobre acometimento da pequena via aérea em bronquiectasias e o 

primeiro a associar a presença de HD com alteração dos parâmetros da OF.  

Além da avaliação funcional, faz-se necessária a avaliação radiológica e 

durante o esforço, pois análise prévia mostrou que espirometria, tomografia e TECP 

fornecem diferentes informações em bronquiectasias, apesar da amostra pequena, 

em  população pediátrica, reforçando a necessidade de mais pesquisas (69). Estudo 
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prévio mostrou que existe relação entre a extensão e a gravidade do acometimento 

radiológico com pior função pulmonar, incluindo medidas de aprisionamento aéreo, 

principalmente considerando a análise de espessamento de parede brônquica e 

redução da atenuação à expiração, o que reflete obstrução ao fluxo aéreo por 

bronquiolite obliterante.(64) Nós encontramos uma correlação fraca do V’O2 de pico 

ao escore tomográfico, ao contrário de dados reportados previamente (70), os quais 

mostraram que a gravidade das bronquiectasias e a presença de saculações ou 

abscessos se correlacionam fortemente ao V’O2 pico, e o acometimento radiológico 

(avaliado pelo escore de Bhalla modificado) (71) foi o melhor preditor de limitação no 

exercício, até mesmo melhor que o VEF1. Essas diferenças podem ser explicadas 

pelo fato de utilizarmos um escore que não leva em conta a avaliação de 

espessamento de parede brônquica e medida de atenuação do parênquima pulmonar 

à expiração. 

Estudo conduzido previamente em população semelhante (20) conclui que 

dispneia, aferida por diferentes ferramentas (MRC, BORG, BSI), obstrução ao fluxo 

aéreo, hiperinsuflação e extensão do acometimento radiológico são quatro entidades 

independentes no impacto das bronquiectasias para o paciente e não encontrou 

relação entre extensão das bronquiectasias e parâmetros de obstrução. (20) Outro 

trabalho realizado com menor número de pacientes vinculou escore tomográfico com 

VEF1 e desempenho no exercício com dispneia aferida pelo MRC. Também encontrou 

associação de limitação ao fluxo aéreo, medida pela técnica de pressão expiratória 

negativa (NEP) com dispneia (MRC). (72) Portanto, existe uma falta de padronização 

metodológica e controvérsia a respeito da relação entre essas variáveis, na literatura. 

Ao contrário de nossa hipótese, a presença de HD não se associou com 

maiores taxas de dispneia ou maior intolerância ao exercício. A ausência de diferença 

do V’O2 pico nos grupos com presença e ausência HD por nós encontrada foi 

semelhante ao resultado de um dos estudos de HD em pacientes com DPOC, 

concluindo que não houve diferença de tempo de endurance e intensidade da dispneia  

entre os grupos de pacientes  com presença e ausência de hiperinsuflação dinâmica 

(73), embora outro trabalho em DPOC mostre relação da presença de HD com 

limitação da capacidade de exercício e dispneia durante atividades cotidianas(22). 

Pesquisa realizada em pacientes com FC mostrou que os com HD possuem maior 

intolerância ao exercício (menor V’O2 pico) e tiveram mais dispneia no pico do esforço, 

além de menores valores de VE e VT, ao contrário de nossos achados. (28) Em nosso 



 61 

estudo, a redução do V’O2 de pico teve associação à inabilidade de expandir o VT e 

aumentar a VE durante o exercício. Portanto, concluímos que a inabilidade de expandir 

o VT em resposta ao aumento da demanda metabólica, durante o esforço, contribui 

com intolerância ao exercício nos pacientes com bronquiectasias da mesma forma 

que demonstrado previamente nos pacientes com DPOC (25), logo, um mecanismo 

importante de limitação a exercício em pacientes com diagnóstico de bronquiectasias, 

também. Existem explicações possíveis para o fato de a HD não explicar 

completamente a redução do V’O2 de pico em nossa população. Esses pacientes 

podem apresentar redução da capacidade aeróbica por uma conjunção de fatores:  

limitação ventilatória, periférica (uso de corticoides, inflamação crônica e 

antibioticoterapia que podem resultar em prejuízo da função muscular) e 

cardiovascular (incluindo a hipertensão pulmonar no esforço) além de prejuízo nas 

trocas gasosas. Além disso a HD pode ser compreendida como um mecanismo 

compensatório para manter a atividade física. (74) 

Conforme mencionado, trata-se de condição complexa, por isso são utilizados 

escores de gravidade e prognóstico que compreendem diversas variáveis. Em nosso 

estudo, o escore FACED foi capaz de predizer melhor a presença de HD do que o 

BSI. Quanto maior o número de informações, melhor o entendimento da condição 

clínica do paciente de maneira individualizada, para, talvez, instituir terapêuticas 

baseadas em fenótipos, assim como na DPOC. 

Para nós, a DLCO foi um marcador independente de má capacidade de 

exercício, embora sem associação entre extensão de acometimento tomográfico e 

pior capacidade de esforço, indicando fraca correlação entre acometimento 

radiológico e DLCO. Levanta-se a hipótese de que, talvez, o que explique a associação 

entre DLCO e pior capacidade no esforço seja a presença de hipertensão pulmonar.   

Realizamos uma caracterização completa e sistematizada, com amostra 

considerável da população brasileira de pacientes com diagnóstico de bronquiectasias 

não fibrose cística, com descrição detalhada de dados clínicos, funcionais completos 

e radiológicos. Trata-se de um estudo com tamanho da amostra relevante, criando um 

cenário robusto da HD em pacientes com diagnóstico de bronquiectasias. Até o 

momento, foi o primeiro trabalho sobre a presença de HD em bronquiectasias, e 

também o maior a avaliar limitação ao exercício com TECP, pois em geral os estudos 

analisam a tolerância ao esforço com TC6m ou ISWT, ao invés de TECP. Além disso, 
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examinamos o acometimento da pequena via aérea em bronquiectasias utilizando a 

OF.  

Nosso estudo apresenta algumas limitações, pois é unicêntrico e transversal, 

não sendo possível avaliar causalidade. Pesquisas prospectivas são necessárias para 

validar se a incorporação de volumes pulmonares acrescentará valor prognóstico ou 

acarretará mudanças de conduta no seguimento desses pacientes. Utilizamos um 

escore simples para avaliação tomográfica, por isso não pudemos observar a 

correlação de aprisionamento aéreo na tomografia com medidas de hiperinsuflação e 

aprisionamento aéreo. Nossa amostra não inclui pacientes com bronquiectasias 

resultantes de infecção prévia por tuberculose (etiologia frequente na população 

brasileira), apesar de incluir pacientes com amplo espectro de gravidade e diferentes 

etiologias, o que confere maior validade externa aos nossos resultados.  Outra 

limitação ocorreu pela falta de padronização do valor que caracteriza a HD, o que 

explicaria não encontrarmos associação de HD com redução da capacidade aeróbica, 

mas menor CI no repouso e pico do esforço nos pacientes com VO2 pico reduzido. 

Utilizamos este valor com base em estudo prévio (29), considerando que 10% 

representam a maior variabilidade aceitável entre as manobras (75). Não estudamos 

outros mecanismos relacionados à limitação de esforço nessa população como 

restrição muscular e hipertensão pulmonar. Também não conseguimos demonstrar a 

associação entre a extensão do acometimento radiológico e a redução da capacidade 

aeróbica e com HD, pois empregamos um escore simplificado na análise das 

tomografias. Por outro lado, foi o primeiro trabalho a correlacionar o desempenho no 

esforço por diferentes escores prognósticos validados para pacientes com 

bronquiectasias.  

Entendemos que o VEF1 (utilizado nos dois principais escores prognósticos em 

bronquiectasias) seja um bom marcador nessa população, mas, por ser doença 

complexa e heterogênea, outras avaliações são importantes na individualização do 

paciente. Medidas de volumes pulmonares podem acrescentar informações úteis, 

considerando a presença de doença nas pequenas vias aéreas, nesse grupo de 

pacientes.  

Observamos diversos escores para entender a extensão radiológica das 

bronquiectasias, além de medidas de aprisionamento aéreo por meio da TCAR; os 

estudos até o momento aplicam escores diferentes em suas análises. Ainda não 

sabemos qual é o melhor escore tomográfico para bronquiectasias, sendo imperativo 
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uniformizar esse aspecto.  Outra padronização imprescindível é o uso de escores de 

gravidade, com o intuito de comparar de maneira mais precisa as diferentes 

populações.  

A identificação de HD com o exercício auxiliaria o entendimento dos 

mecanismos de limitação ao esforço e a terapia de pacientes portadores de 

bronquiectasias. Na DPOC, houve redução do aprisionamento aéreo durante o 

esforço e maior tolerância ao exercício a partir do uso de broncodilatadores.(38) 

Trabalhos específicos sobre uso de broncodilatadores no manejo da HD em 

bronquiectasias são necessários, como também estudos prospectivos com grandes 

amostras e padronizações metodológicas.  

Em resumo, a HD é uma condição muito comum em bronquiectasias, assim 

como a redução da capacidade aeróbica. O TECP é uma ferramenta útil para verificar 

ocorrência de HD e avaliar tolerância ao exercício em pacientes com bronquiectasias. 

Nosso estudo evidencia associação entre HD e pior função pulmonar, por isso novas 

pesquisas devem testar intervenções terapêuticas voltadas para pacientes com HD e 

redução da capacidade aeróbica, como reabilitação cardiopulmonar e 

broncodilatadores.   

O padrão ouro para avaliação mais abrangente da condição respiratória desses 

pacientes é a combinação de testes de função pulmonar, imagem e teste de exercício. 

Para análise prognóstica, são necessários estudos prospectivos.  
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7- CONCLUSÕES  
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1) Pacientes mais sintomáticos apresentam maior frequência de 

exacerbações, usam mais medicamentos e têm pior função pulmonar, 

sendo que a maioria apresenta distúrbio ventilatório obstrutivo.  

2) A prova de função pulmonar, especialmente a avaliação funcional 

completa, é uma ferramenta de extrema utilidade na avaliação e manejo 

desses pacientes, visto que existem discordâncias relevantes entre 

achados espirométricos e medida de volumes pulmonares.  

3) Maiores pontuações no escore FACED se associaram com presença de HD 

e com pior desempenho no esforço.   

4) HD é uma condição prevalente nessa população e os pacientes com esse 

achado possuem maior redução de VEF1 e DLCO, maior aprisionamento 

aéreo e maior acometimento de pequenas vias aéreas, avaliados pela 

oscilometria forçada. 

5) A redução V’O2 pico é muito frequente e se associa com redução de VEF1 

e DLCO, além de maior AE. 

6) A não correlação entre presença de HD e redução do V’O2 pico explica-se 

pelo fato de a população de pacientes com bronquiectasias ser 

heterogênea, e diversos mecanismos explicariam a limitação ao esforço. 

Além da limitação ventilatória estariam presentes limitação 

cardiocirculatória pela presença de hipertensão pulmonar e limitação 

periférica. A HD é um mecanismo de adaptação que auxiliaria a prolongar 

o exercício.  

7) A identificação de HD com o exercício ajudaria a entender melhor os 

mecanismos de limitação ao esforço e a guiar a terapia de pacientes 

portadores de bronquiectasias.  

8) O padrão ouro para avaliação mais abrangente da condição respiratória 

desses pacientes é a combinação de testes de função pulmonar, imagem 

e teste de exercício. Para avaliação prognóstica são necessários estudos 

prospectivos.  
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