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Resumo

Heiden GI. Avaliação dos mecanismos determinantes de limitação ao
esforço e da capacidade de exercício em pacientes com histiocitose
pulmonar de células de Langerhans [tese]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2019.
Introdução: A histiocitose pulmonar de células de Langerhans (HPCL) é
uma doença cística difusa, associada ao tabagismo e que determina
redução da capacidade de exercício. Os mecanismos aventados para menor
capacidade
de
exercício
são
limitação
ventilatória,
limitação
cardiocirculatória, incluindo aquela sugestiva de hipertensão pulmonar (HP),
hiperinsuflação dinâmica (HD) e distúrbio de troca gasosa. Objetivos:
Avaliar os mecanismos de limitação ao esforço, capacidade de exercício,
prevalência de HP e características clínicas, funcionais e hemodinâmicas em
pacientes com HPCL. Além disso, avaliar os fatores preditores de limitação
ao esforço e de HP. Métodos: Em um estudo transversal, 35 pacientes com
HPCL foram submetidos à avaliação clínica, ecocardiograma transtorácico,
teste de caminhada de seis minutos, testes de função pulmonar e teste
cardiopulmonar de exercício (TCPE) incremental em esteira com avaliação
de HD. Os pacientes, com capacidade de difusão do monóxido de carbono
(DLCO) menor que 40% do predito e/ou ecocardiograma transtorácico com
velocidade de regurgitação tricúspide (VRT) maior que 2,5 m/s e/ou achados
indiretos de HP, foram submetidos ao cateterismo cardíaco direito (CCD)
para a confirmação de HP pela medida da pressão média de artéria
pulmonar (PAPm). Resultados: Trinta e cinco pacientes foram incluídos
(68% mulheres, com idade de 47 ± 11 anos, 91% com história de tabagismo
e índice basal de dispneia de 8 ± 3). No TCPE, limitação ventilatória,
cardiocirculatória e sugestiva de HP ocorreram respectivamente em 58%,
63% e 29% dos casos, sendo multifatorial em 71% dos pacientes. O
consumo máximo de oxigênio ( O2 pico) foi de 73 ± 19% do predito, sendo
reduzido em 70% dos pacientes. Ocorreu HD no TCPE em 68% dos
pacientes. Volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), relação
entre volume residual e capacidade pulmonar total (VR/CPT) e DLCO foram,
respectivamente, 64 ± 22% do predito, 44 ± 11 e 56 ± 21% do predito.
Ocorreram redução da DLCO, obstrução, e aprisionamento aéreo,
respectivamente, em 80%, 77% e 37% dos pacientes. A VRT foi 3,0 (2,4 –
3,2) m/s. Dezoito pacientes foram submetidos ao CCD, com PAPm de 32 ±
12 mmHg. A prevalência de HP na amostra de HPCL foi de 41% (IC95% =
24 - 59%), sendo pré-capilar em 85% dos casos. A PAPm correlacionou-se
com VEF1, DLCO, O2 % do O2 pico no limiar anaeróbico no TCPE e VRT
no ecocardiograma. VEF1 e DLCO apresentaram boa acurácia para predizer
uma redução da capacidade de exercício. Conclusão: A limitação ao
exercício é multifatorial e frequente nos pacientes com HPCL. Os
mecanismos
mais
prevalentes
incluem
limitações
ventilatória,
cardiocirculatória e sugestiva de HP. Hipertensão pulmonar também é
frequente na HPCL, predominantemente pré-capilar.
Descritores: Histiocitose de Células de Langerhans, Doenças Pulmonares
Intersticiais, Testes de Função Respiratória, Teste de Esforço, Hipertensão
Pulmonar, Qualidade de vida.

Abstract

Heiden GI. Evaluation of the mechanisms determinants of exercise limitation
and the exercise capacity in patients with pulmonary Langerhans cell
histiocytosis [
]
“
São P
”; 2019
Introduction: Pulmonary Langerhans cell histiocytosis (PLCH) is a smokingrelated diffuse cystic disease, which determines reduced exercise capacity.
The speculated mechanisms of exercise limitation in PLCH include
ventilatory limitation, dynamic hyperinflation (DH), cardiocirculatory limitation
that encompasses pulmonary hypertension (PH) and impaired gas exchange.
Objectives: To evaluate the mechanisms of exercise limitation and to define
the exercise capacity, the prevalence of PH and clinical, functional and
hemodynamic characteristics in patients with PLCH. In addition, to evaluate
the predictors of effort limitation and PH. Methods: In a cross-sectional
study, 35 patients with PLCH underwent clinical evaluation, transthoracic
echocardiography, six-minute walk test, pulmonary function tests, and
incremental treadmill cardiopulmonary exercise test (CPET) with evaluation
of DH. Those patients with carbon monoxide diffusion capacity (DLCO) less
than 40% of predicted and/or transthoracic echocardiogram with tricuspid
regurgitation velocity (TRV) greater than 2.5 m/s and/or with indirect PH
signs underwent right heart catheterisation (RHC) to confirm the diagnosis of
PH based on the mean pulmonary artery pressure (mPAP). Results: Thirtyfive patients were included (68% were women, with 47 ± 11 years old, 91%
were current or ex- smokers and with baseline dyspnea index of 8 ± 3). At
CPET, ventilatory limitation, cardiocirculatory limitation and impairment
suggestive of PH occurred in 58%, 63%, and 29% of patients, respectively.
The limitation was multifactorial in 71% of cases. The maximum oxygen
consumption ( O2 peak) was 73 ± 19% of predicted, and was reduced in
70% of patients. Dynamic hyperinflation occurred in 68% of patients. Forced
expiratory volume in the first second (FEV1), residual volume and total lung
capacity ratio (RV/TLC) and DLCO were 64 ± 22% of predicted, 44 ± 11 and
56 ± 21% of predicted, respectively. Reduction in DLCO, an obstructive
pattern, and air trapping occurred in 80%, 77% and 37% of patients,
respectively. The TRV was 3.0 (2.4 – 3.2) m / s. Eighteen patients underwent
CCD, and the mPAP obtained was 32 ± 12 mmHg. The prevalence of PH
was 41% (CI95% = 24 - 59%), with pre-capillary pattern in 85% of cases.
There was a correlation between mPAP and FEV1, DLCO, O2% of O2
peak at the anaerobic threshold in the CPET and TRV in echocardiogram.
FEV1 and DLCO presented good accuracy to predict reduction of exercise
capacity. Conclusion: Exercise limitation is multifactorial and frequent in
patients with PLCH. The most prevalent mechanisms include ventilatory,
cardiocirculatory and suggestive of PH limitations. Pulmonary hypertension is
also common in PLCH, predominantly pre-capillary.
Descriptors: Langerhans cell histiocytosis, interstitial lung diseases, lung
function tests, exercise test, pulmonary hypertension, quality of life.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Histiocitose pulmonar de células de Langerhans

1.1.1 Considerações iniciais
A histiocitose de células de Langerhans (HCL) - antes denominada
granulomatose eosinofílica ou histiocitose X - consiste em um grupo
heterogêneo de doenças caracterizado por proliferação anormal e infiltração
tecidual de células apresentadoras de antígenos da linhagem monocíticamacrofágica, morfologicamente semelhantes às células de Langerhans,
presentes em diversos epitélios como o das vias aéreas (1-5).
A HCL acomete apenas um órgão em 55% dos pacientes e sua
classificação atual baseia-se no número de órgãos envolvidos, tais como
sistema nervoso central, fígado, baço, medula óssea, tireoide e timo. A
forma disseminada - síndrome de Letterer-Siwe - acomete crianças menores
e tem prognóstico desfavorável, enquanto a forma multifocal - síndrome de
Hand-Schuller-Christian - ocorre em adolescentes com desfechos variáveis.
Nesses casos, o envolvimento dos pulmões é raro e reservado a casos
graves

(3, 4, 6)

. Em adultos, a histiocitose pulmonar de células de Langerhans

(HPCL) é mais frequente como sítio único ou predominante (2, 6).

1.1.2 Epidemiologia
A HPCL é uma condição rara, relacionada ao tabagismo em cerca de
90% dos casos

(7)

. Acomete mais frequentemente indivíduos de 20 a 40

anos de idade, sem predominância por gênero, tratando-se de um provável
reflexo do hábito tabágico atual

(3, 8, 9)

. A prevalência de HPCL foi de 3,4%

em 502 pacientes com doenças pulmonares intersticiais (DPI) submetidos a
biópsias cirúrgicas em 1980 e de 4% no registro belga de DPI publicado em

Introdução

2001

(10,

3

11)

. Como até 25% dos pacientes são assintomáticos com

diagnóstico radiológico incidental por imagem, além da possibilidade de
remissão espontânea, essa prevalência pode estar subestimada (3, 8).

1.1.3 Fisiopatologia
As células de Langerhans (CL) são células dendríticas da linhagem
monocítica-macrofágica - apresentadoras de antígeno que ativam linfócitos T
através do complexo principal de histocompatibilidade – que possuem
núcleo único e citoplasma eosinofílico (Figura 1A), além da presença de
organelas citoplasmáticas denominadas grânulos de Birbeck à microscopia
eletrônica.

Na

imuno-histoquímica,

observa-se

forte

expressão

dos

antígenos S100 e CD1a (Figura 1B) na superfície das CL, sendo o segundo
o mais específico (8, 12, 13).
O achado patológico típico da HPCL é o acúmulo de CL ativadas e
organizadas em granulomas frouxos nas paredes bronquiolares distais, com
infiltrado inflamatório predominantemente linfocítico, com presença de
eosinófilos e macrófagos. Observam-se alterações focais, entremeadas por
áreas de parênquima pulmonar normal, e lesões em estágios de evolução
variados: inicialmente, ocorre invasão dos bronquíolos terminais e
respiratórios e destruição das suas paredes, formando nódulos ricos em
células inflamatórias que progridem para nódulos fibróticos. Por fim,
predominam alterações fibróticas estreladas margeando espaços císticos de
tamanhos variados com aspecto de enfisema paracicatricial (3, 12).
A etiopatogenia da HPCL não é completamente elucidada. A principal
controvérsia abrange sua natureza reativa ou neoplásica (clonal). A primeira
hipótese é suportada pela abundância de células e mediadores imunes e
inflamatórios nos granulomas da HPCL, ausência de alterações mitóticas
clássicas e a possibilidade de remissão após cessação do tabagismo. Este,
por sua vez, induz reação policlonal e alterações no epitélio bronquiolar
distal através de recrutamento e acúmulo de células CD1a positivo

(6, 14)

.

Ainda assim, o surgimento de HPCL em pequena parcela dos tabagistas
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aponta para uma predisposição individual intrínseca dos afetados

(6)

. A

hipótese clonal é baseada no achado de mutação V600E no proto-oncogene
BRAF em até dois terços das lesões teciduais por HPCL. A via patogênica
ativada por essa mutação (RAS-ERK) está envolvida em outras neoplasias
conhecidas

(4, 6, 14-16)

. A presença da mutação nas células sanguíneas é mais

rara e associada ao acometimento de fígado, baço ou medula óssea (17).

A

B

Figura 1 - Avaliação histopatológica de HPCL à microscopia óptica. AProliferação de células de Langerhans com citoplasma
eosinofílico, à hematoxilina-eosina B- Imuno-histoquímica de
tecido pulmonar demonstrando CD1a positivo na superfície das
células de Langerhans

1.1.4 Quadro clínico
O diagnóstico incidental ocorre em até 25% dos casos. Os sintomas
mais comuns na HPCL são tosse e dispneia ao esforço, presentes em 2/3
dos casos ao diagnóstico, enquanto sintomas constitucionais como febre,
perda de peso e astenia ocorrem em até 20% dos pacientes

(14)

. O

pneumotórax espontâneo é a manifestação inicial em até 20% dos casos
com recorrência frequente

(18)

. O exame físico é pouco sensível, sendo

normal na grande maioria dos pacientes

(19)

. Lesões ósseas são o

acometimento extrapulmonar mais comum na HPCL, seguido por infiltração
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da hipófise

posterior com diabetes insipidus

e

por acometimento

cutâneo (1, 3).
Em estudo com 102 pacientes com HPCL, a qualidade de vida
avaliada

através

do

questionário

SF-36

demonstrou

escores

significativamente menores em comparação à população geral para
capacidade funcional, aspectos físicos, vitalidade, saúde e bem-estar
geral (1).

1.1.5 Radiologia
A radiografia de tórax geralmente é alterada em pacientes HPCL
caracterizando-se pela presença de infiltrado reticulomicronodular bilateral e
simétrico, de predomínio em regiões superiores. Linfonodomegalias e
derrame

pleural

são

raros

e

indicam

avaliação

de

diagnósticos

diferenciais (14).
Na tomografia computadorizada de tórax de alta resolução (TCAR),
tipicamente ocorre a combinação de lesões nodulares e císticas, com
predomínio em lobos superiores e médio, com tendência a poupar seios
costofrênicos (Figura 2). De maneira geral, as fases de evolução tomográfica
da HPCL correlacionam-se com a anatomopatológica, sendo as lesões
iniciais os nódulos centrolobulares com bordas irregulares em atividade,
menores que 1 cm de diâmetro na maioria dos casos. Em muitos casos,
esses nódulos cavitam e evoluem para cistos de paredes espessas (mais de
2 mm) e então para cistos de paredes finas (até 2 mm) que adquirem
aspecto bizarro, fibrótico e podem coalescer

(2,

8,

20,

21)

. Estudos

anatomopatológicos encontraram granulomas em atividade em todas as
lesões radiológicas descritas, mesmo quando os cistos têm paredes finas.
Além disso, as lesões císticas podem reduzir ou desaparecer nos casos de
remissão. Ainda, graus variados de opacidades reticulonodulares e de
distorção arquitetural podem ser encontrados, além da coexistência com
áreas de atenuação em vidro fosco e enfisema, uma vez que se constituem
em lesões relacionadas ao tabaco (14, 21).
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Figura 2 - Cortes axiais de TCAR em HPCL: coexistência de cistos
bizarros, alguns de paredes finas e outras mais espessas, e
nódulos em vidro fosco centrolobulares, que poupam a região
dos seios costofrênicos
Estudos

com

tomografia

por

emissão

de

pósitron

com

fluordeoxiglicose (FDG-PET/CT) demonstraram captação elevada em
pacientes com HPCL, principalmente nas fases iniciais do acometimento
pulmonar e na predominância de nódulos, e correlação com o curso da
doença (22, 23).

1.1.6 Função pulmonar
Até 15% das provas de função pulmonar são normais em pacientes
com HPCL

(1)

. O achado mais precoce e mais frequente é a redução da

capacidade de difusão do monóxido de carbono (DLCO), ocorrendo em mais
de 80% dos casos

(14, 24)

. Distúrbios obstrutivos ocorrem em até 30% dos

pacientes nas fases iniciais e podem ultrapassar 50% dos casos em fases
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avançadas, com respostas significativas a broncodilatador em 10%
destes

(14)

. Já aprisionamentos aéreos ocorrem em um terço dos casos,

distúrbios restritivos em até 45%, enquanto distúrbios mistos são raros (1, 25).

1.1.7 Diagnóstico
A apresentação clínica da HPCL é bastante heterogênea e não existe
exame padrão-ouro para o diagnóstico. Portanto, a combinação de
parâmetros clínicos, radiológicos e o reconhecimento de acometimento
extrapulmonar são primordiais

(4, 26, 27)

. O exame de imagem de escolha é a

TCAR, considerada suficiente para o diagnóstico quando da coexistência de
nódulos e cistos que poupam as bases pulmonares, principalmente em
pacientes tabagistas ou ex-tabagistas (8).
Em quadros menos típicos, é necessário prosseguir a investigação
com avaliação anatomopatológica. A broncoscopia é uma opção diagnóstica
recomendável, sendo macroscopicamente normal ou com alterações
inespecíficas relacionadas ao tabagismo. A biópsia transbrônquica é
diagnóstica em até 40% dos casos graças ao acometimento focal da HPCL.
A criobiópsia transbrônquica, tecnologia recente que proporciona fragmentos
maiores

em

comparação

aos

obtidos

na

biópsia

transbrônquica,
(28)

demonstrou-se promissora na investigação de HPCL

. O lavado

broncoalveolar (LBA) de pacientes com HPCL costuma apresentar contagem
diferencial de células com número aumentado de eosinófilos e neutrófilos,
com porcentagem de linfócitos semelhante a tabagistas sem HPCL e é útil
para exclusão de outras DPI ou doenças infecciosas

(6, 27)

. A presença de

células CD1a+ em quantidade maior que 5% do total de células do LBA é
fortemente sugestiva de HPCL, porém ocorre em pequena parcela dos
pacientes. Se a dúvida diagnóstica persistir, uma biópsia pulmonar cirúrgica
pode ser necessária com os achados anatomopatológicos descritos na
sessão correspondente (6, 14, 27, 29).
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1.1.8 Tratamento
A remissão espontânea da HPCL ocorre em mais da metade dos
casos, inclusive em casos de manutenção do tabagismo. Em estudo com 50
tabagistas ativos com HPCL, a evolução na radiografia de tórax não
apresentou diferença significativa entre os pacientes que mantiveram ou
cessaram o hábito tabágico
análise

de

102

(30)

. Já o estudo de Vassalo e colaboradores, em

pacientes,

encontrou

sobrevida

em

10

anos

significativamente maior nos pacientes com HPCL que cessaram o
tabagismo

(1)

. Portanto, e corroborada pela associação epidemiológica

descrita, a cessação do tabagismo (inclusive passivo) é mandatória em
todos os pacientes com HPCL (6, 14).
Em extrapolação de dados de outras doenças obstrutivas, como a
linfangioleiomiomatose (LAM), o uso de broncodilatadores pode ser indicado
em caso de resposta broncodilatadora positiva

(31, 32)

. Os corticoesteroides,

apesar da ausência de estudos robustos avaliando sua utilização, são
indicados em casos de perda funcional progressiva a despeito da cessação
de tabagismo, na dose de 0,5 a 1,0 mg/kg de peso de prednisona ou
equivalente, com duração do tratamento e respostas variáveis (14, 33).
Em

casos

refratários,

quimioterapia

com

cladribina

–

2-

clorodeoxiadenosina, um análogo nucleosídeo purínico sintético citotóxico
para linfócitos e monócitos que induz apoptose celular - configura opção
terapêutica, isolada ou acompanhada de corticoesteroides, na dose
subcutânea ou endovenosa de 0,1 mg/kg de peso por 5 dias, mensalmente,
por 3 ou 4 ciclos. Séries de casos demonstraram resposta clínica,
tomográfica e funcional em pacientes que receberam cladribina e sugerem
maior eficácia em pacientes com captação pulmonar elevada no FDGPET/CT, presença de nódulos e progressão de doença apesar da cessação
do tabagismo (34-37).
Em pacientes com HPCL não responsiva e com presença da mutação
BRAF V600, uma terapia alvo pode ser aventada. Estudos com vemurafenib
– inibidor oral seletivo da BRAF V600-quinase – demonstraram resposta
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clínica em 43% dos pacientes com síndrome de Erdheim–Chester
(histiocitose não Langerhans) e HCL, com ausência de progressão de
doença durante a terapia (38, 39).

1.1.9 História natural e prognóstico
A história natural da HPCL é bastante variável e dificilmente previsível
ao diagnóstico

(40)

. Em estudo publicado em 2002 em que foram avaliados

102 pacientes com HPCL, Vassalo e colaboradores encontraram sobrevida
mediana de 12,5 anos e redução da DLCO, presença de obstrução e
aprisionamento aéreo como preditores de pior prognóstico

(1)

. No estudo de

Tazi e colaboradores, 38% dos 58 pacientes com HPCL apresentaram
deterioração da função pulmonar em dois anos, sendo que pressão arterial
de oxigênio (PaO2) e status tabágico foram os preditores dessa piora. Na
TCAR de tórax, 11% dos pacientes tiveram aumento das lesões císticas

(41)

.

O risco de neoplasias é maior em pacientes com HPCL em comparação com
a população geral, provavelmente devido ao hábito tabágico, uso de
tratamentos quimioterápicos e predisposição genética

(1)

.

1.1.10 Hipertensão pulmonar
A HP é caracterizada por pressão média da artéria pulmonar (PAPm),
aferida através de cateterismo cardíaco direito (CCD) em repouso, maior ou
igual a 25 mmHg. A HP é classificada como pré-capilar, quando a pressão
de oclusão da artéria pulmonar (POAP) é menor ou igual a 15 mmHg e póscapilar quando acima de 15 mmHg

(42, 43)

. Em atualização recente, níveis de

PAPm superiores a 20 mmHg já são considerados anormais e a presença de
resistência vascular pulmonar (RVP) de 3 Wood ou mais foi incorporada
como essencial ao diagnóstico de HP pré-capilar (44).
Na avaliação de HP, o ecocardiograma transtorácico é um método
seguro de triagem que possibilita medição das câmaras cardíacas, avaliação
funcional dos ventrículos e estimativa da pressão sistólica de artéria
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pulmonar (PSAP) – correspondente à do ventrículo direito (VD) na ausência
de estenose pulmonar - através da mensuração da velocidade de
regurgitação tricúspide (VRT) e da estimativa da pressão do átrio direito
(baseada no diâmetro e colapsibilidade de veia cava inferior). A função
sistólica do VD é avaliada ao ecocardiograma através das seguintes
variáveis:

plana do anel

o

(FAC) e presença de onda S (45, 46).
Quando a VRT atinge 3,4 m/s ou 2,9 m/s na presença de achados
indiretos de HP - aumento de dimensões das câmaras cardíacas direitas,
disfunção do ventrículo direito, alteração funcional e morfológica do septo
interventricular - configura probabilidade intermediária ou alta de HP

(43)

. Em

pacientes sintomáticos (dispneia) e/ou em caso de doenças que conferem
risco elevado de HP - como anemia falciforme, esclerodermia sistêmica e
Human Immunodeficiency Virus (HIV) - valores de VRT superiores a 2,5 m/s
indicam avaliação com CCD (47-49).
Outra ferramenta utilizada para o rastreamento de HP é a medida da
DLCO, que avalia a transferência de gases através da membrana
alveolocapilar

e

encontra-se

reduzida

nas

seguintes

situações:

espessamento da membrana alveolocapilar, como nas DPI, redução da sua
área de superfície, como na doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), ou
redução do fluxo sanguíneo no capilar pulmonar por acometimento
circulatório, como na HP

(43, 50)

. Uma subanálise do estudo populacional

Rotterdam demonstrou uma associação estatisticamente significativa entre a
queda da DLCO e o aumento da pressão sistólica de artéria pulmonar
(PSAP) no ecocardiograma transtorácico, em pacientes com limitação ao
fluxo aéreo (51). Em 2008, Nathan e colaboradores encontraram sensibilidade
de 87% quando a DLCO era menor que 40% do predito isoladamente e
especificidade de 82% quando associada à PSAP acima de 50 mmHg para
predizer HP em pacientes com fibrose pulmonar idiopática (FPI)

(52)

. Mais

recentemente, Raghu e colaboradores publicaram uma avaliação de 488
pacientes com FPI, demonstrando que aqueles com diagnóstico de HP précapilar apresentaram DLCO significativamente menor que aqueles sem HP
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(39 ± 14% do predito vs. 44 ± 14% do predito p = 0,002)

(53)

. Além disso, o

estudo DETECT que avaliou pacientes com esclerose sistêmica – população
de alto risco de hipertensão arterial pulmonar (HAP) - encontrou média de
DLCO de 43,3% do predito em pacientes cujo diagnóstico de HP foi
confirmado contra 48% naqueles sem HP (54). Adicionalmente, ao avaliar 105
pacientes com LAM, outra doença pulmonar cística, Freitas e colaboradores
encontraram DLCO reduzida nas pacientes com HP em comparação
àquelas sem HP (24 ± 14% do predito vs. 72 ± 26% do predito, p < 0,001). A
combinação de DLCO abaixo de 40% do predito com os dados
ecocardiográficos para indicação de CCD acrescentou sensibilidade ao
diagnóstico de HP nesse estudo (55).
Ainda na avaliação de HP, a quantificação plasmática do peptídeo
natriurético do tipo B (BNP) é útil para avaliação de sobrecarga do ventrículo
direito em caso de falência aguda ou crônica, correlaciona-se com PAPm no
CCD e com sobrevida nos casos de HP em avaliação transversal e
seguimento. Ainda, em pacientes com DPI, os níveis de BNP são maiores
em pacientes com HP quando comparados aos sem HP

(56, 57)

.

A atual classificação de HP reúne as condições em grupos que
compartilham características clínicas, patológicas, hemodinâmicas e com
estratégias terapêuticas semelhantes. São eles: hipertensão arterial
pulmonar (Grupo 1); HP secundária a doenças cardíacas esquerdas
(Grupo 2); HP secundária à doença pulmonar crônica e/ou hipoxemia
(Grupo 3), na qual ocorre redução da área de secção transversal dos vasos
e consequente aumento da RVP; HP tromboembólica crônica (Grupo 4) e
HP secundária a mecanismos multifatoriais e/ou fisiológicos ainda não
(43)

completamente elucidados (Grupo 5)
atualmente pertence ao grupo 5

. Nessa classificação, a HPCL

(43, 44)

. A LAM pertenceu ao grupo 5 até

recentemente, porém foi reclassificada para o grupo 3 em 2018 após um
estudo realizado com 105 pacientes encontrar prevalência de 7,6% de HP
nessa população, já que o acometimento vascular é discreto e a HP se
relaciona principalmente ao acometimento do parênquima pulmonar (44, 55).
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Dois estudos histopatológicos com avaliação vascular em HPCL foram
publicados até o momento. Em 2000, Fartoukh e colaboradores, em
avaliação de 12 biópsias pulmonares de pacientes com HPCL avançada,
encontraram em todos os casos, combinações de doença veno-oclusiva,
acometimento arterial e venoso com fibrose intimal e hipertrofia medial.
Essas alterações ocorreram em áreas sem acometimento parenquimatoso
em metade dos casos, enquanto a infiltração vascular por células de
Langerhans foi rara. Nos seis pacientes em que foram realizadas biópsias
em momentos diferentes, observou-se piora do acometimento vascular
apesar da estabilidade do acometimento parenquimatoso e bronquiolar.
Ainda, na comparação com FPI e DPOC, a RVP foi desproporcionalmente
maior em pacientes com HPCL a despeito da função pulmonar estar mais
preservada

(58)

. Mais recentemente, em 2018, Bois e colaboradores

avaliaram as espessuras das camadas de vasos arteriais pulmonares em
biópsias de 25 pacientes com HPCL e encontraram espessuras das
camadas média e íntima significativamente maiores nos pacientes com
HPCL do que nos controles tabagistas, assim como nas áreas do
parênquima com lesões da HPCL em comparação àquelas consideradas
sem lesões (59).
No tocante aos aspectos hemodinâmicos em HPCL, em 2004, ao
avaliarem 17 pacientes com HPCL com ecocardiograma transtorácico,
Chaowalit e colaboradores encontraram PSAP maior que 35 e 50 mmHg em
15 e 9 pacientes, respectivamente

(60)

. Dauriat e colaboradores encontraram

HAP em 92% dos pacientes com HPCL avaliados para transplante de
pulmão, com PAPm maior que 35 mmHg em mais de 2/3 dos casos

(61)

.

Além disso, Le Pavec e colaboradores avaliaram dados hemodinâmicos de
29 pacientes com HP e HPCL, que apresentaram PAPm de 45 ± 14 mmHg e
queda significativa da DLCO entre o diagnóstico da HPCL e da HP bem
como redução da PAPm de 56 ± 14 para 43 ± 11 mmHg em 14 pacientes
que receberam terapia vasodilatadora pulmonar

(62)

. Ainda, relatos de casos

com vasodilatadores pulmonares, como inibidores da fosfodiesterase,
antagonistas do receptor da endotelina e análogos das prostaciclina,
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demonstraram benefício em pacientes com HP associada à HPCL (63, 64). Em
resumo, esses achados histopatológicos e hemodinâmicos apontam para a
marcante contribuição do acometimento vascular pulmonar na fisiopatologia
da HP na HPCL (58).

1.1.11 Exercício
A realização de testes em repouso, como função pulmonar e
ecocardiograma transtorácico, nem sempre é suficiente para elucidar os
mecanismos de dispneia em doenças cardiovasculares e pulmonares,
incluindo a HPCL

(65)

. Nesse contexto, os testes de exercício são

ferramentas importantes que adicionam sensibilidade ao avaliarem aspectos
fisiopatológicos durante o esforço (66).

1.1.11.1 Teste de caminhada de seis minutos
O teste de caminhada de seis minutos (TC6M) é uma opção
reprodutível, segura e de fácil aplicação de teste submáximo que reflete as
atividades diárias dos pacientes. A distância percorrida e o grau de
dessaturação de O2 são aspectos importantes na avaliação do TC6M

(67)

. Na

LAM, foi evidenciado que a distância de caminhada no TC6M se
correlaciona com o consumo de oxigênio no pico do esforço ( O2 pico)

(31)

.

No estudo de Paciocco, 12 pacientes com HPCL caminharam 415 ± 136 m
no TC6M, com dessaturação de O2 de 3,7 ± 3,8% (68).

1.1.11.2 Teste cardiopulmonar de exercício
O teste cardiopulmonar de exercício (TCPE) avalia respostas dinâmicas
cardiovasculares, respiratórias e metabólicas no esforço em ambiente
monitorizado. É útil para confirmação e mensuração da limitação ao esforço
e possibilita a identificação dos múltiplos fatores contribuintes para a
redução da tolerância durante o exercício (69, 70).
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O TCPE pode ser realizado em esteira ou cicloergômetro. Os
indivíduos geralmente estão mais familiarizados com o ato de caminhar em
comparação a pedalar e o exame em esteira possibilita

O2 máximo

superior ao cicloergômetro, maior utilização de massa muscular e
consequente maior estresse metabólico para a avaliação dos sistemas
envolvidos na resposta ao exercício (66, 71).
No TCPE, a capacidade de exercício é acessada através da avaliação
do consumo de oxigênio no exercício máximo ( O2) dado pela equação de
Fick (66):
O2 = DC X C (a-v) O2
o

DC = VS X FC

; C (a-v) O2

que denota a extração tecidual de oxigênio; VS = volume sistólico e FC =
frequência cardíaca.
O O2 é expresso em valores absolutos em mL/kg/min e em percentual
do predito, sendo considerado reduzido quando inferior a 85% do predito
para o indivíduo. As limitações responsáveis pela redução da capacidade de
exercício podem ser apontadas pela avaliação do comportamento das
variáveis do teste, em combinação

(66)

.

O limiar anaeróbico consiste no máximo O2 a partir do qual o exercício
ocorre na vigência de acidose lática – causada pelo acúmulo de H+, não
mais tamponado em ambiente intracelular pelo HCO 3- e formação de CO2
(72)

. O limiar anaeróbico pode ser expresso em porcentagem do

O2, pico

individual ou do predito, e varia amplamente de acordo com a modalidade de
exercício e idade. Um limiar anaeróbico com valores inferiores a 40% do O2
máximo predito sugere a presença de limitação cardiocirculatória

(66)

, com

impacto em sobrevida demonstrado em pacientes com insuficiência
cardíaca (73).
Na resposta cardiovascular ao exercício, de acordo com a equação de
Fick modificada:

O2/FC = VS x C (a-v)O2, o pulso de oxigênio ( O2/FC)

reflete a quantidade de oxigênio extraída para cada batimento cardíaco e

Introdução

15

representa uma estimativa do VS e seu padrão de comportamento, já que a
diferença arteriovenosa de oxigênio próxima ao exercício máximo é
relativamente constante (66).
No início do exercício, o DC aumenta principalmente às custas do
aumento de FC. No TCPE em indivíduos normais, o

O2 aumenta

linearmente com a FC, então o pulso de oxigênio tem formato hiperbólico
com aumento inicial rápido. Em caso de limitação cardiovascular (da
circulação sistêmica ou pulmonar), o pulso encontra-se reduzido (abaixo de
81% do predito) e, como o O2 está desproporcionalmente baixo para a FC,
o formato do pulso encontra-se habitualmente plano e com pouca variação
(chamado de platô precoce, que ocorre em até 50% do tempo total do
exercício) (66).
A cinética de recuperação do

O2 após o fim do exercício, avaliada

através do tempo da sua queda à 50% do valor do

O2 de pico ( O2-T1/2),

também fornece informações em relação à limitação cardiocirculatória. O
prolongamento desse tempo ocorre principalmente por atraso na reposição
dos estoques de energia na musculatura periférica e retenção de CO 2 (73).
O aumento da demanda metabólica muscular durante o exercício gera
aumento da ventilação - que atua na regulação do equilíbrio ácido-base e de
gases – e é representada pela variável VE (volume minuto), produto do
volume corrente (VT) e da frequência respiratória (FR). Esse aumento de VE
deve-se ao aumento de ambas as variáveis, com predomínio de VT nas
fases iniciais do exercício e de FR próximo ao esforço máximo

(66)

. A

resposta ventilatória ao exercício é influenciada pelo volume de dióxido de
carbono (CO2) proveniente do metabolismo muscular periférico, bem como
pela proporção do volume corrente desperdiçada pelo espaço morto (VD/VT)
e pelo ponto médio em que a pressão arterial do dióxido de carbono
(PaCO2) é regulada pelo centro respiratório

(74)

. Considera-se que uma

limitação ventilatória no TCPE ocorre quando a porcentagem da ventilação
voluntária máxima (VVM) atingida no esforço máximo ultrapassa 85%, com
consequente reserva ventilatória inferior a 15% (66).

Introdução

16

O equivalente ventilatório para o CO2 (VE/ CO2) é reconhecido como
indicador da eficiência ventilatória. Em indivíduos saudáveis, o nadir e o
Slope (inclinação da relação ventilação minuto/produção de dióxido de
carbono calculada através de

)

da relação VE/ CO2 é de aproximadamente de 25 a 35 e aumenta com a
idade

(66, 75)

. Outra variável do TCPE importante nesse contexto é a pressão

parcial expirada de dióxido de carbono (PETCO2), com níveis normais em
repouso de 36 a 42 mmHg e incremento de 3 a 8 mmHg durante o exercício
leve a moderado
denotam

o

(72)

. O aumento da relação VE/ CO2 e redução do PETCO2

aumento

do

espaço

morto

fisiológico

gerado

pelo

desacoplamento da ventilação-perfusão e possuem, isoladamente ou em
combinação, impacto preditor de diagnóstico e prognóstico demonstrado em
doenças pulmonares obstrutivas, DPI e HP (65, 76-78).
Na HP, os valores de PETCO2 já podem ser reduzidos no repouso, são
geralmente menores que 30 mmHg no limiar anaeróbico, enquanto a doença
torna-se ainda mais provável quando o PETCO2 é menor que 20 mmHg, valor
pouco comum em outras condições clínicas

(76)

. A combinação de redução

de capacidade de exercício, reserva ventilatória preservada e VE/ CO2 no
limiar anaeróbico maior que 34 tem especificidade de 88% e acurácia de
85% para determinação de limitação ao exercício por HP (79).
Outro fator possivelmente limitante do exercício avaliado no TCPE é a
presença de hiperinsuflação dinâmica (HD) que se caracteriza por
aprisionamento aéreo progressivo, refletido pela elevação progressiva do
volume pulmonar ao final da expiração (VPFE) com consequente redução da
capacidade inspiratória (CI)

(80)

. A HD ocorre em indivíduos com condições

que determinam uma limitação ao fluxo expiratório como nas doenças
obstrutivas, incluindo a LAM, em situações de aumento da demanda
ventilatória e consequente redução do tempo expiratório, como no exercício,
quando os volumes pulmonares operantes ficam progressivamente mais
próximos da capacidade pulmonar total (CPT), onde a complacência do
sistema respiratório é menor

(31, 81)

. Entretanto, a presença de HD não

necessariamente afeta a capacidade de exercício, como já observado em 42
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pacientes com LAM, nos quais o
com e sem HD

O2 pico foi semelhante entre pacientes

(31)

. A HD pode, ainda, atuar como mecanismo adaptativo ao

atenuar a limitação ao fluxo aéreo, através do alongamento máximo das vias
aéreas, principalmente no início do exercício

(82)

. Além disso, alguns estudos

já identificaram HD no TCPE em pacientes com HP sem doença obstrutiva
concomitante; os mecanismos aventados são compressão bronquiolar
proveniente da dilatação arterial, inflamação linfocítica e ação do oxido
nítrico e endotelina-1 sobre a camada muscular das vias aéreas (83).
A troca gasosa é influenciada pelo VD/VT, níveis de PaO2 e PaCO2 e
pela diferença alveoloarterial da pressão de O2 - P(DA-a)O2 - cujo aumento
ocorre devido ao desacoplamento da ventilação e perfusão, à difusão
alveolocapilar limitada, ao aumento do shunt na direção direita-esquerda e à
queda da saturação mista de O2. No TCPE, os distúrbios da troca gasosa
apresentam-se como redução da saturação periférica de oxigênio (SpO2) (66).
No TCPE, a limitação periférica dá-se por alteração muscular,
microvascular e/ou metabólica, sendo o descondicionamento físico muitas
vezes associado às doenças crônicas. A redução da capacidade de
exercício, nesses casos, pode associar-se à antecipação do limiar anaeróbio
e da sensação de fadiga muscular evidenciada pela escala de Borg e à
redução do pulso de O2 (66).
A redução da capacidade de exercício em pacientes com HPCL foi
demonstrada em poucos estudos prévios. Os mecanismos de limitação ao
exercício aventados nesses pacientes são alterações cardiovasculares
(incluindo HP), ventilatórias, HD e distúrbios de troca gasosa que podem
ocorrer de maneira isolada ou associada

(24, 70)

.

Em estudo publicado em 1996, Crausman e colaboradores submeteram
23 pacientes com HPCL ao TCPE. O

O2 pico e o pulso de oxigênio foram

de 44 ± 3% e 56 ± 3% do predito, respectivamente. A SpO 2 diminuiu de 90 ±
3% em repouso para 87 ± 6% no esforço máximo e a reserva ventilatória foi
consumida em apenas 21% dos casos. O

O2 pico correlacionou-se

significativamente com VEF1 (r = 0,41, p = 0,05), CVF (r = 0,48, p= 0,03) e
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DLCO (r= 0,68 p = 0,004), entretanto a presença de HD não foi avaliada.
Pelo aumento do espaço morto fisiológico denotado pela relação V D/VT e
redução da DLCO, o acometimento da circulação pulmonar foi considerado o
principal fator limitante ao exercício nos pacientes com HPCL. No entanto
não houve confirmação do diagnóstico de HP por CCD - método padrãoouro - nem mesmo triagem através de ecocardiograma

(24)

.

Em estudo publicado recentemente, Rolland-Debord e colaboradores
avaliaram retrospectivamente TCPE de 62 pacientes com HPCL. O

O2 pico

foi de 73,7 ± 17,9% do predito, sendo reduzido em 71% dos casos. Os
pacientes com capacidade de exercício reduzida apresentaram

O2 pico de

66 ± 15% do predito e VE/ CO2 no limiar anaeróbico de 38 ± 8. Além disso,
o O2 pico correlacionou-se com VEF1 % do predito (r = 0,709, p < 0,001) e
com DLCO % do predito (r = 0,662, p < 0,001). Alterações cardiocirculatórias
foram consideradas improváveis pelos autores, já que a maioria dos
pacientes apresentou o pulso de oxigênio maior que 70% do predito e/ou
ecocardiograma transtorácico (disponível em apenas um terço dos casos)
não sugestivo de HP. Não foram realizadas medidas seriadas da CI para
avaliação de HD no esforço e avaliação hemodinâmica dos pacientes

(70)

.

1.1.12 Racional do estudo
Embora alguns resultados de estudos disponíveis em HPCL apontem
para o acometimento vascular predominante e desproporcional ao
envolvimento do parênquima

(58, 59, 62)

, o impacto do componente ventilatório

na capacidade de exercício dessa população também já foi demonstrado

(70)

e é corroborado pela alta prevalência de obstrução e aprisionamento aéreo
em estudos anteriores

(1, 25)

. Até o momento, o potencial caráter multifatorial

da dispneia em HPCL não foi abordado com avaliação simultânea dos
mecanismos aventados de limitação ao esforço. Além disso, não existem
dados de prevalência de HD e HP nem correlações das variáveis de
exercício com variáveis clínicas, funcionais e hemodinâmicas em pacientes
com diferentes gravidades da HPCL.

2 Hipótese do Estudo
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2 HIPÓTESE DO ESTUDO

A hipótese deste estudo é de que a redução da capacidade de
exercício em pacientes com HPCL ocorre por acometimento multifatorial,
através de combinações variadas dos mecanismos: limitação ventilatória,
HD, limitação cardiocirculatória, incluindo HP e componente periférico e
distúrbio da troca gasosa.

3 Objetivos
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3 OBJETIVOS

3.1 Primário:
Avaliar a prevalência dos mecanismos determinantes de redução da
capacidade de exercício em pacientes com HPCL durante TCPE
máximo incremental em esteira.

3.2 Secundários:
- Avaliar o

O2 pico durante TCPE máximo incremental em esteira

em pacientes com HPCL;
- Avaliar características clínicas, de qualidade de vida, funcionais e o
desempenho no TC6M em pacientes com HPCL;
- Avaliar a prevalência de HD durante TCPE máximo incremental em
esteira em pacientes com HPCL;
- Avaliar a prevalência de HP em pacientes com HPCL;
- Correlacionar dados funcionais e do TC6M com dados do TCPE
máximo incremental em esteira em pacientes com HPCL;
- Correlacionar dados do CCD com os dados do ecocardiograma
transtorácico, dados funcionais e do TCPE máximo incremental em
esteira em pacientes com HPCL.

4 Métodos
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4 MÉTODOS

4.1 População

A população do estudo foi composta por todos os pacientes com
diagnóstico

clinicorradiológico

ou

anatomopatológico

de

HPCL

em

acompanhamento nos Ambulatórios de Pneumologia do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP).

4.2 Amostra

Por tratar-se de doença rara, optou-se por amostra de conveniência.

4.3 Aprovação, financiamento e registro da pesquisa

O presente estudo foi aprovado na Comissão de ética para análise de
projetos de pesquisa (CAPPesq) da FMUSP sob número SDC 4275/15/102.
Além disso, recebeu financiamento da Fundação de Amparo a Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP) processo número 2015/06604-0 e está
registrado na plataforma internacional ClinicalTrials.gov (identificador:
NCT02665546). O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) está
apresentado no Anexo 1.
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4.4 Critérios de Inclusão

- Diagnóstico radiológico (denotado pela coexistência de nódulos e cistos
na TCAR de tórax) ou anatomopatológico de HPCL (41);
- Assinatura do TCLE para participação no estudo.

4.5 Critério de Exclusão

- Pacientes submetidos a transplante pulmonar.

4.6 Delineamento do estudo

Estudo transversal em centro único.

4.7 Avaliações

Visita 1:

avaliação clínica, aplicação do questionário Short-Form
Health Survey-36 (SF-36) de qualidade de vida, coleta de
sangue periférico para dosagem de BNP, ecocardiograma
transtorácico, espirometria, pletismografia de corpo inteiro e
medida da DLCO, TC6M e TCPE máximo incremental em
esteira.

Visita 2:

cateterismo cardíaco direito (se indicado).

Visita 3:

angiotomografia de tórax (em caso de HP confirmada pelo
CCD para exclusão de tromboembolismo pulmonar).
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a) Avaliação clínica
- Dados demográficos e antropométricos;
- Forma de diagnóstico (TCAR ou biópsia);
- Manifestação tomográfica (nódulos, cistos, ambos);
- Sintomas: tosse, escala de dispneia Modified Medical Research
Council Dyspnea Scale (mMRC) e índice de dispneia basal (BDI) (Anexos 2 e 3, respectivamente) (84, 85);
- Tabagismo (carga, tempo de abstenção, status atual);
- Pneumotórax (número de episódios, lateralidade);
- Manifestações extrapulmonares (diabetes insipidus, acometimento
cutâneo ou ósseo, entre outros);
- Tratamentos

realizados

(corticoterapia,

quimioterapia,

terapia

vasodilatadora pulmonar).

b) Questionário de qualidade de vida SF-36
O questionário SF-36 é composto de 36 itens de autorresposta que se
destinam a avaliar conceitos de saúde que representam valores humanos
básicos relevantes à funcionalidade e ao bem-estar do paciente. Este
apresenta-se em dois domínios maiores (saúde física e saúde mental),
subdivididos em 8 domínios menores, a saber: capacidade física, limitação
por problemas físicos, limitação por problemas emocionais, bem-estar
emocional, vitalidade, desempenho social, dor e saúde geral. Para cada
domínio menor é estabelecido um escore final de zero a 100, de modo que
quanto menor a pontuação, maior a limitação

(86, 87)

(Anexo 4).
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c) Peptídeo natriurético do tipo B (BNP)
Foram coletadas amostras de sangue periférico para dosagem
plasmática do BNP pelo método de imunoensaio por quimioluminescência,
cujos valores inferiores a 100 pg/nl são considerados normais.

d) Ecocardiograma transtorácico
Todos

os

bidimensional

pacientes

transtorácico,

foram

submetidos

realizado

pelo

ao

ecocardiograma

mesmo

profissional

ecocardiografista capacitado (equipamento IE 33, Philips Medical Sistems,
Botthel, USA) com avaliação das seguintes variáveis: diâmetro das câmaras
cardíacas, fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), função
diastólica do ventrículo esquerdo, mensuração da VRT (se presente) e
avaliação funcional do ventrículo direito (43).

e) Teste de caminhada de seis minutos
O TC6M foi realizado em um corredor de 30 m, com marcações a
cada metro, de acordo com as recomendações da American Thoracic
Society

(67)

. Foram avaliados: distância percorrida em metros (m), FC e

SpO2, medida com oxímetro de pulso Onyx Vantage 9590 a cada minuto. A
escala de Borg (Anexo 5) de fadiga de membros inferiores e dispneia foi
analisada a cada 2 minutos

(67, 88)

. A distância percorrida foi registrada em

metros e também expressa em porcentagem do valor predito para a
população brasileira (89).

f) Espirometria
Foi realizada, por todos os pacientes, espirometria (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
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relativos: CVF, VEF1, relação VEF1/CVF, CI. Foram realizadas pelo menos
três manobras expiratórias forçadas, aceitáveis e reprodutíveis, de acordo
com os critérios sugeridos pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia e os valores de referência utilizados para a espirometria foram os
estabelecidos por Pereira e colaboradores

(90, 91)

. A VVM foi estimada

através da multiplicação de VEF1 em litros por 37,5
broncodilatador

foi

avaliada

através

de

(66)

. A resposta ao

espirometrias

realizadas

previamente.

g) Pletismografia de corpo inteiro e medida da DLCO
Foram realizadas pletismografia de corpo inteiro e medida da DLCO
(no aparelho Elite Dx, Elite SeriesTM Plethysmograph - MedGraphics
Cardiorespiratory Diagnostic Systems - Medical Graphics Corporation, INC.,
2005, St Paul, MN, USA), medida aproximada da capacidade residual
funcional (CRF), volume de reserva expiratório (VRE), VR, CPT, da relação
VR/CPT e DLCO, em valores absolutos e relativos. Os valores de referência
utilizados foram aqueles estabelecidos por Neder e Crapo (92-94).
Os parâmetros utilizados para a classificação dos distúrbios
ventilatórios foram os seguintes (91):
● Obstrutivo: VEF1/CVF abaixo do limite inferior da normalidade:
- Leve: VEF1 maior ou igual a 60% do predito;
- Moderado: VEF1 entre 41 e 59% do predito;
- Acentuado: VEF1 menor ou igual a 40% do predito.
● Restritivo: CPT abaixo de 80% do predito;
● Aprisionamento aéreo: VR/CPT > 0,45 e VR > 140% do
predito;
● Misto: VEF1/CVF abaixo do limite inferior da normalidade e
CPT abaixo de 80% do predito;
● Redução da DLCO: DLCO abaixo de 75% do predito;
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● Resposta significativa ao broncodilatador: aumento de 12% e
200 mL em VEF1 ou 350 mL em CVF.

h) Teste cardiopulmonar de exercício máximo incremental em esteira
Foram realizadas inicialmente medidas da pressão arterial (PA) e
SpO2

com

o

oxímetro

de

pulso

Onyx

Vantage

Model

9590

e

eletrocardiograma. A seguir, os pacientes realizaram TCPE máximo
incremental, do tipo rampa - em esteira ergométrica modelo ATL Inbrasport até o limite de tolerância (ou até o aparecimento das alterações descritas a
seguir). O teste teve a duração de 8 a 12 minutos, incluindo 2 minutos de
repouso antes do esforço e 2 minutos de recuperação após o exercício. A
taxa de incremento da velocidade a cada minuto foi selecionada de acordo
com a aptidão física e com o grau de limitação funcional do paciente, para o
qual se utilizou o protocolo de incremento demonstrado no Anexo 6. O
sistema utilizado foi o Vmax Encore CPET (VIASYS CareFusion San Diego,
California, USA), que é composto por um módulo analisador de gases
acoplado a um módulo de fluxo e por um microcomputador que capta os
sinais

provenientes

da

esteira.

Acoplado

ao

sistema,

há

um

eletrocardiograma de 12 derivações (GE Medical Systems Information
Technologies Inc. Milwaukee, Wisconsin, USA). As seguintes variáveis
respiratórias, metabólicas e cardiovasculares foram monitorizadas, na fase
pré-exercício, durante o teste e na fase de recuperação: velocidade (km/h),
O2 pico, produção de gás carbônico ( CO2), quociente respiratório (RER),
ventilação-minuto (VE), volume corrente (VT), FC e reserva cronotrópica (FC
atingida em relação à FC máxima prevista para a idade) e pulso de oxigênio
( O2/FC). Os valores de referência utilizados são os propostos por Neder e
colaboradores

(95)

. Como a equação utilizada para cálculo do

O2 pico

predito é baseada em cicloergômetro, o valor encontrado para cada
indivíduo foi multiplicado por 1,11 para uso em esteira

(72)

.

O teste foi suspenso quando houve desenvolvimento de hipertensão
arterial sistêmica (PA sistólica acima de 220 mmHg e/ou PA diastólica acima
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de 120 mmHg), queda de 10 mmHg da PA sistólica, arritmia cardíaca
previamente inexistente, alterações isquêmicas cardíacas agudas, tontura,
síncope ou confusão mental, dor precordial ou queda da SpO2 abaixo de
80%. Para avaliação da presença de HD, foi utilizado o módulo curva fluxo x
volume Vmax Encore (VIASYS CareFusion San Diego, California, USA), que
estava acoplado ao sistema CardiO2. Foram medidos a CI, o VPFE e o VT
no repouso, a cada 2 minutos e ao final do teste. Foram realizadas duas
manobras reprodutíveis em cada momento (com diferença menor que 150
mL) e adotado o maior valor, sendo considerada HD a queda de pelo menos
10% da CI durante o exercício em 2 medidas reprodutíveis

(80)

. Foram

avaliados desconforto nos membros inferiores e intensidade da dispneia
antes do teste, a cada 2 minutos e ao final do mesmo através da utilização
da escala de Borg modificada (88).
No TCPE, foram considerados alterados os seguintes valores:


Capacidade de exercício reduzida:

O2 pico inferior a 85% do

predito (66).
Na presença de capacidade de exercício reduzida:


Limitação ventilatória: Reserva ventilatória (VE/VVM) inferior a
15% (66);



Limitação cardiocirculatória: Antecipação do limiar aeróbico
inferior a 40% do
no exercício

O2 pico predito e/ou Pulso de O2 ( O2/FC)

máximo

inferior a 81% do predito e/ou

apresentando platô precoce (66);
- Limitação cardiocirculatória sugestiva de HP: PETCO2 no limiar
anaeróbico inferior a 40 mmHg e Slope VE/ CO2 superior
a 34 (79);


Distúrbio de troca gasosa: queda da SpO2 superior a 4% (66).
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i) Cateterismo cardíaco direito
Foram submetidos ao CCD os pacientes que preencheram um ou
mais dos seguintes critérios de HP possível ou provável ao ecocardiograma
transtorácico: VRT maior ou igual a 2,5 m/s ou achados indiretos de HP

(43)

.

Além disso, foram submetidos ao CCD os pacientes que apresentaram, à
prova de função pulmonar, redução acentuada da DLCO com valores abaixo
de 40% do valor predito (52, 54, 55).
O CCD foi realizado com uso de cateter de Swan-Ganz 7F. O zero de
calibração de pressão foi estabelecido entre as linhas axilares média e
anterior com o paciente na posição supina. As medições de pressão foram
obtidas ao final da expiração com uma média de pelo menos três ciclos
ventilatórios. O débito cardíaco foi medido por termodiluição, utilizando a
média de três medições consecutivas com variação máxima de 10% entre
elas, ou por Fick. Foram coletadas medidas de AD, pressão de artéria
pulmonar (PAP) sistólica, diastólica e PAPm, RVP, POAP e índice
cardíaco

(96)

. Definiu-se como diagnóstico de HP a presença de PAPm ≥ 25

mmHg, sendo pré-capilar quando POAP menor ou igual a 15mmHg e póscapilar quando acima de 15 mmHg (43).

4.8 Análise Estatística

Os dados foram apresentados como média e desvio-padrão para as
variáveis paramétricas, definidas pela curva de normalidade no histograma e
como mediana e intervalo interquartil para as variáveis não paramétricas.
Para a comparação das variáveis paramétricas, foi utilizado o teste t student
(não pareado), enquanto o teste de Mann-Whitney foi empregado para a
comparação das variáveis não paramétricas. As variáveis categóricas foram
apresentadas em porcentagem e comparadas utilizando-se o teste exato de
Fisher ou o teste do qui-quadrado. As prevalências de redução da
capacidade de exercício, de HD e de HP foram descritas com o respectivo
intervalo de confiança (IC).
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O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para avaliar a
associação entre variáveis de distribuição normal, enquanto o coeficiente de
correlação de Spearman foi utilizado para avaliar a associação entre
variáveis de distribuição não normal.
A curva ROC (receiver operating characteristic) foi empregada para
identificar parâmetros da função pulmonar com melhor acurácia para
predizer a ocorrência de capacidade de exercício reduzida no TCPE. Foi
assumida diferença com significância estatística valores de p < 0,05. A
análise estatística foi realizada utilizando-se o programa IBM SPSS Statistics
versão 24.

5 Resultados
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5 RESULTADOS

De fevereiro de 2016 a agosto de 2018, 38 pacientes com HPCL
foram avaliados no ambulatório de DPI do HCFMUSP. Um paciente não
aceitou participar, um evoluiu a óbito e um foi submetido a transplante
pulmonar. Portanto, 35 pacientes com HPCL foram incluídos. O protocolo de
recrutamento está demonstrado na Figura 3.

Diagnóstico de
HPCL
(n = 38)
Exclusão (n = 3)
- 1 óbito
- 1 transplante
pulmonar
- 1 não aceitou
participar

Não
n= 14

TCPE, ecocardiograma,
função pulmonar com
DLCO
(n = 35)
VRT ≥ 2,5 m/s
e/ou
DLCO < 40%

Sim
n = 21
3 recusaram
CCD
n=18

PAPm ≥ 25 mmHg
n = 13

Pré-capilar
n= 11

PAPm < 25 mmHg
n=5

Pós-capilar
n=2

CCD: cateterismo cardíaco direito; DLCO: capacidade de difusão do monóxido de carbono; HPCL:
histiocitose pulmonar de células de Langerhans; HP: Hipertensão pulmonar; PAPm: pressão de artéria
pulmonar média; mmHg: milímetros de mercúrio; TCPE: teste cardiopulmonar de exercício; VRT:
velocidade de regurgitação tricúspide.

Figura 3 - Disposição de pacientes no estudo
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Os pacientes com HPCL eram 69% mulheres, com idade de 47 ± 11
anos, na maioria ex-tabagistas com carga tabágica de 37,5 (13-50) maçosano. O sintoma predominante foi dispneia e o diagnóstico foi feito através de
características tomográficas compatíveis em 63% dos casos. Os dados
clinicodemográficos dos pacientes estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 -

Dados demográficos, clínicos e laboratoriais (n = 35)

Idade (anos)

47 ± 11

Sexo Feminino (n, %)

24 (69)

2

26,6 (24,7 – 30)

IMC (kg/m )
História de tabagismo (n, %)

32 (91,4)

≤ 10 maços- ano (n, %)

8 (25)

>10 maços- ano (n, %)

24 (75)

Carga tabágica (m/a)
Tabagismo atual (n, %)
Tempo de abstenção (anos)
Tempo de sintomas (anos)
Tempo de diagnóstico (anos)

37,5 (13 - 50)
8 (22,8%)
2 (2-9)
4,5 (1,4 – 15)
2 (1 – 7,5)

Diagnóstico (n, %)
Clinicorradiológico-funcional

22 (63)

Biópsia

13 (37)

Pulmonar cirúrgica

7 (54)

Pulmonar transbrônquica

4 (31)

Pulmonar transtorácica

1 (8)

Pele

1 (8)

Sintomas
Dispneia (n, %)
mMRC (n,%)
0-1
2
3
4
BDI

27 (77)
19 (54)
8 (23)
6 (17)
2 (6)
8±3

Tosse (n, %)

13 (37)

Pneumotórax prévio (n, %)

6 (17)

Oxigenioterapia suplementar

5 (14)

Alteração tomográfica (n, %)
Nódulos e cistos

22 (63)

Somente cistos

13 (37)
continua
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Tabela 1 - Dados demográficos, clínicos e laboratoriais (n = 35) (conclusão)
Acometimento extrapulmonar (n, %)

5 (14)

Diabetes insipidus (n, %)

3 (8,5)

Acometimento cutâneo (n, %)

2 (5,7)

Acometimento ósseo (n, %)

2 (5,7)

BNP (mg/dL)

16 (5-39)

Tratamento (n, %)
a

7 (20)

a

6 (17)

b

5 (14)

Corticoterapia prévia
Corticoterapia no momento da avaliação
Quimioterapia

Os dados foram expressos em porcentagem (%), média e desvio-padrão ou mediana e interquartil.
BDI: índice de dispneia basal; BNP: peptídeo natriurético cerebral; IMC: índice de massa corpórea;
2
kg/m : kilograma por metro quadrado; mg/dL: miligramas por decilitros; mMRC: Modified Medical
a
Research Council Dyspnea Scale; m/a: maços-ano; n: número de pacientes;
≥5 /
b
ou equivalente : 3 vinblastina e etoposídeo, 2 cladribina - todos pelo menos 6 meses antes da
avaliação.

Trinta e quatro pacientes realizaram o TCPE, já que um paciente não
o fez por alteração osteomuscular de membros inferiores presente no
momento da avaliação. Todos os exames preencheram critérios para teste
máximo. O principal motivo de interrupção do exame foi dispneia (70%),
seguido por fadiga de membros inferiores (21%), enquanto SpO2 abaixo de
80% foi o fator para interrupção do teste em 9% dos casos.
A capacidade de exercício apresentou-se reduzida em 24 pacientes
(71%,

IC95%

=

54

-

83%).

Dentre

esses,

limitação ventilatória,

cardiocirculatória e sugestiva de HP ocorreram respectivamente em 14
(58%), 15 (63%) e 7 (29%) pacientes. O distúrbio da troca gasosa foi
observado em 21 pacientes (88%) e foi o único mecanismo de limitação
encontrado em 2 (8%) pacientes com redução da capacidade de exercício
ao TCPE. A HD ocorreu em 23 pacientes (68%, IC95% = 49 - 82%), 3
desses (13%) com capacidade de exercício preservada. Dezessete
pacientes (71%) com capacidade de exercício reduzida apresentaram pelo
menos 2 mecanismos de limitação ao exercício. As alterações encontradas
no TCPE estão representadas na Tabela 2 e a distribuição dos mecanismos
de limitação ao exercício está apresentada na Figura 4.
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Alterações encontradas no TCPE (n = 34 #)

Capacidade aeróbica reduzida (n, %)

24 (71)

HD (n, %)

23 (68)

Limitação no TCPE

n = 24

Ventilatória (n, %)

14 (58)

Cardiocirculatória (n, %)

15 (63)

Sugestiva de HP (n, %)

7 (29)

HD (n, %)

20 (83)

Distúrbio de troca gasosa (n, %)

21 (88)

Dados expressos em porcentagem (%). HD: hiperinsuflação dinâmica; HP: hipertensão pulmonar; n:
#
número de pacientes; TCPE: teste cardiopulmonar de exercício. Um paciente não realizou TCPE por
limitação osteomuscular.

CC: cardiocirculatória; HD: hiperinsuflação dinâmica; HP: hipertensão pulmonar; TCPE: teste
#
cardiopulmonar de exercício. Um paciente não realizou TCPE por limitação osteomuscular.

Figura 4 - Distribuição dos mecanismos de limitação no TCPE (n = 34#).
Distúrbio da troca gasosa não representado nos pacientes com
outras limitações. Outros: dois pacientes com distúrbio de troca
gasosa isolado e um paciente com limitação periférica
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O O2 pico foi de 20,9 ± 6,2 mL/kg/min, 72,6 ± 19% do predito. O O2
no limiar anaeróbico foi de 46 ± 14,6% do

O2 pico predito. A reserva

ventilatória foi de 13,2% (7,2-26), o PETCO2 no limiar anaeróbico foi 34,4 ±
6,2 mmHg, o Slope VE/ CO2 foi 31 ± 10,5 e a queda de CI foi de 16% (9,2 –
24%). O Pulso de O2 foi de 85,5 ± 18% do predito e apresentou platô
precoce em metade dos casos com capacidade aeróbica reduzida, como
exemplificado na Figura 5. A dessaturação de O2 foi de 13,5% (6 – 14%)
com SpO2 mínima de 83 ± 11%. As escalas de Borg de dispneia e fadiga de
membros inferiores ao final do exame foram de 8 (5-10) e 6 ± 3,
respectivamente. Os dados do TCPE estão descritos na Tabela 3.

Figura 5 -

Gráfico de Pulso de O2 vs. tempo durante TCPE, demonstrando
platô precoce
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Dados do TCPE (n = 34#)

Duração do teste (min)

9,25 ± 2,9

O2 pico (mL/min)

934 ± 355

O2 pico (mL/kg/min)

20,9 ± 6,2

O2 pico (% predito)

72,6 ± 19

O2% do

O2 pico no LA (% predito)

46 ± 14,6

O2% do

O2 pico no PCR (% predito)

CO2 pico (mL/kg/min)

65,9 ± 19,8
20,6 ± 5,6

RER pico

1,1 ± 0,1

FC pico (bpm)

140 ± 17

Pulso de O2 (% predito)

85,5 ± 18

PETCO2 no LA (mmHg)

34,4 ± 6,2

Slope VE/

31 ± 10,5

CO2

FR pico (irpm)

44 ± 11

VT pico (L)

1,2 ± 0,3

VE pico (L/min)

57 ± 18,9

Reserva ventilatória (%)

13 (7 - 27)

Queda de CI (L)

0,3 (0,2 – 0,5)

Queda de CI (%)

16 (9,2 – 24)

Dessaturação de O2 (%)

13,5 (6 – 14)

SpO2 mínima (%)

83 ± 11

Borg dispneia final

8 (5-10)

Borg fadiga de membros inferiores final

6±3

PAS final (mmHg)

152 ± 19

PAD final (mmHg)

87 ± 13

Dados apresentados em média e desvio-padrão ou mediana e interquartil. bpm: batimentos por
minuto; CI: capacidade inspiratória; FC: frequência cardíaca; FR: frequência respiratória; irpm:
incursões respiratórias por minuto; LA: limiar anaeróbico; min: minuto; ml/kg/min: mililitros por
kilograma por minuto; ml/min: mililitros por minuto; mmHg: milímetro de mercúrio; n: número de
pacientes; O2: oxigênio; PAD: pressão arterial sistêmica diastólica; PAS: pressão arterial sistêmica
sistólica; PCR: ponto de compensação respiratória; PETCO2: pressão expirada de dióxido de carbono;
RER: quociente respiratório; SpO2: saturação periférica de oxigênio; TCPE: teste cardiopulmonar de
exercício; CO2 pico: produção máxima de dióxido de carbono; VE: ventilação minuto; VE/ CO2:
Ventilação minuto/produção de dióxido de carbono; O2 pico: consumo de oxigênio no pico do
#
exercício; VT: volume corrente. Um paciente não realizou TCPE por limitação osteomuscular.
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A distância caminhada no TC6M foi de 455 ± 101 m, com
dessaturação de O2 de 11% (6-14%), sendo que 79% apresentaram queda
de SpO2 maior que 4%. Os dados do TC6M estão apresentados na
Tabela 4.

Tabela 4 - Teste de caminhada de seis minutos (n = 34#)
Distância (m)

455 ± 101

Distância (% predito)

116 (106 - 135)

SpO2 mínima %

84 ± 9

Dessaturação de O2 (%)

11 (6 - 14)

FC máxima (bpm)

127 ± 15

Borg dispneia final

4 (2 - 8)

Borg fadiga de membros inferiores final

3 (1 - 6)

Dados expressos em média e desvio-padrão ou mediana e interquartil. bpm: batimento por minuto;
FC: frequência cardíaca; m: metros; n: número de pacientes; SpO 2: saturação periférica de oxigênio.
#
Um paciente não realizou o TC6M por limitação osteomuscular.

A avaliação do questionário SF-36 demonstrou qualidade de vida
reduzida em todos os domínios e está descrita na Tabela 5.

Tabela 5 -

Questionário de qualidade de vida (SF-36) (n = 35)

Domínio físico
Capacidade funcional
Limitação por aspectos físicos

47 ± 28
25 (0 - 100)

Dor

56 ± 29

Estado geral de saúde

42 ± 16

Domínio mental
Limitação por aspectos emocionais

33 (25 - 75)

Bem-estar emocional

51 ± 27

Vitalidade

51 ± 24

Desempenho social
Dados expressos em média e desvio-padrão ou mediana e interquartil.
n: número de pacientes; SF-36: Short-Form Health Survey – 36.

50 (25 - 75)
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Na função pulmonar, a redução da DLCO foi a alteração mais comum
nos pacientes com HPCL, ocorrendo em 80% dos casos, seguida por
distúrbio obstrutivo em 77% dos pacientes. A CVF foi de 83,8 ± 20,4% do
predito, o VEF1 foi de 64,5 ± 21,9% do predito, a CPT foi 102,8 ± 17,6% do
predito, o VR foi de 146,2 ± 45,4% do predito, a relação VR/CPT foi de 44 ±
10,8 e a DLCO foi de 55,8 ± 21,5% do predito. A distribuição dos padrões
ventilatórios e os dados de função pulmonar estão descritos nas Tabelas 6 e
7, respectivamente. Dos 24 pacientes com capacidade de exercício reduzida
no TCPE, redução da DLCO, obstrução, aprisionamento aéreo e restrição
ocorreram respectivamente em 79%, 87,5%, 12% e 8% dos casos.

Tabela 6 -

Prevalência dos padrões funcionais (n = 35)

Ausência de alterações (n, %)

2 (6)

Obstrução (n, %)

27 (77)

Leve (n, %)

15 (56)

Moderada (n, %)

7 (26)

Acentuada (n, %)

5 (18)

Restrição (n, %)

2 (6)

Aprisionamento aéreo (n, %)

13 (37)

Redução da DLCO (n, %)

28 (80)

Resposta ao broncodilatador (n, %)

#

4 (14)
#

Dados expressos em porcentagem (%). n = número de pacientes. Baseada em espirometria realizada
previamente em 29 pacientes.
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Dados de função pulmonar (n = 35)

CVF (L)

3,0 ± 0,97

CVF (% predito)

83,8 ± 20,4

VEF1 (L)

1,91 ± 0,71

VEF1 (% predito)

64,5 ± 21,9

VEF1/CVF

63,1 ± 12,3

VEF1/CVF (% predito)

76,5 ± 15

CPT (L)

5,2 ± 1,2

CPT (% predito)

102,8 ± 17,6

VR (L)

2,2 ± 0,7

VR (% predito)

146,2 ± 45,4

VR/CPT

44 ± 10,8

DLCO (ml/min/mmHg)

15,3 ± 7,0

DLCO (% predito)

55,8 ± 21,5

Dados expressos em média e desvio-padrão. CPT: capacidade pulmonar total; CVF: capacidade vital
forçada; DLCO: capacidade de difusão do monóxido de carbono; L: litros; ml/min/mmHg: mililitro por
minuto por milímetro de mercúrio; n: número de pacientes; VEF1: volume expiratório forçado no
primeiro segundo; VR: volume residual.

No ecocardiograma transtorácico, a VRT foi estimada em 22
pacientes (63%). Dentre os 13 pacientes restantes, sua estimativa foi
prejudicada por hiperinsuflação pulmonar em 8 casos (61,5%) e pela
ausência de refluxo tricúspide em 5 casos (38,5%). A VRT foi 3,0 (2,4 – 3,2),
sendo maior que 2,5 m/s em 17 pacientes (77%). Os dados do
ecocardiograma transtorácico estão descritos na Tabela 8.

Tabela 8 -

Dados do ecocardiograma transtorácico (n = 35)
VRT (m/s)

#

3,0 (2,4 – 3,2)

FEVE (%)

65,8 ± 3,6

VD (cm)

4,2 ± 0,6

Dados expressos em média e desvio-padrão e mediana e intervalo interquartil. cm: centímetros;
FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; n: número de pacientes; VD: ventrículo direito; VRT:
#
velocidade de regurgitação tricúspide. Obtida em 23 pacientes.
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A realização do CCD foi indicada em 21 casos (60%). Ambos os
critérios (ecocardiográfico e DLCO inferior a 40% do predito) foram
preenchidos por 8 pacientes (38%), enquanto 11 pacientes (52%)
preencheram apenas os critérios ecocardiográficos (9 com VRT superior a
2,5 m/s - sendo em 3 casos inferior a 2,8m/s - e 2 com sinais indiretos de
HP) e 2 pacientes (10%) pelo critério da redução da DLCO isoladamente.
Três pacientes recusaram-se a ser submetidos ao procedimento.
Portanto, o CCD foi realizado em 18 pacientes. O intervalo entre a visita
inicial e o CCD foi de 6,9 ± 3,7 meses. Treze pacientes que realizaram o
CCD apresentaram HP (72%), sendo pré-capilar identificada em 11 (85%) e
pós-capilar em 2 (15%). Dos 3 pacientes cujo CCD foi indicado isoladamente
por VRT entre 2,5 e 2,8m/s, 2 não apresentaram HP e um negou-se a
realizar o exame. Dois pacientes possuíam diagnóstico de HP anteriormente
à inclusão e estavam em tratamento com sildenafil com manutenção dos
critérios para HP no CCD.
Dentre os 18 pacientes que foram submetidos ao CCD, 17 foram
submetidos à angiotomografia de tórax com exclusão de tromboembolismo
pulmonar, já que um paciente se negou por alergia a contraste iodado.
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O fluxograma de indicação de CCD e diagnóstico de HP está
representado na Figura 3. A prevalência de HP na amostra foi de 41%
(IC95% = 24 - 59%). A PAPm foi de 32 ± 12 mmHg, sendo maior que 35
mmHg em 7 pacientes (54% dos pacientes com HP). O índice cardíaco foi
de 2,5 (2,3 - 2,8) L/min/m2 e a RVP foi 3,4 (2,6 - 5,9) Wood. Os dados do
CCD estão descritos na Tabela 9. Trinta e oito por cento dos pacientes com
HP diagnosticada pelo CCD apresentaram limitação cardiocirculatória
sugestiva de HP no TCPE.

Tabela 9 -

Dados do CCD (n = 18)

PAPm (mmHg)

32 ± 12

Débito cardíaco (L/min)

4,5 ± 1,1
2

Índice cardíaco (L/min/m )

2,5 (2,3 - 2,8)

POAP (mmHg)

11,5 ± 5

RVP (Wood)

3,4 (2,6 - 5,9)

Dados expressos em média e desvio-padrão ou mediana e interquartil.
2

CCD: cateterismo cardíaco direito; L/min: litros por minuto; L/min/m : litros por minuto por metro
quadrado; mmHg: milímetros de mercúrio; n: número de pacientes; PAPm: pressão de artéria
pulmonar média; POAP: pressão de oclusão da artéria pulmonar; RVP: resistência vascular pulmonar.

O

O2 pico (% do predito) correlacionou-se principalmente com VEF1

% predito (r = 0,66, p < 0,001), DLCO % predito (r = 0,78, p < 0,001), BDI
(r = 0,47 p = 0,007) e distância percorrida no TC6M % predito (r = 0,58,
p < 0,001). As correlações estão descritas na Tabela 10 e os gráficos de
dispersão na Figura 6.
A queda da CI correlacionou-se principalmente com VEF1/CVF
(r = - 0,62, p < 0,001), VR % predito (r = 0,49, p = 0,004),

O2 pico (%

predito) no TCPE (r = - 0,50, p = 0,002), SpO2 mínima (%) no TCPE
(r = - 0,54, p = 0,001) e Pulso de O2 (% predito) no TCPE (r = - 0,58,
p < 0,001). Os dados de correlação estão descritos na Tabela 11 e os
gráficos de dispersão na Figura 7.
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A PAPm correlacionou-se principalmente com VEF1 (% predito;
r = - 0,69, p = 0,002) e com VRT (m/s) no ecocardiograma transtorácico
(r = 0,70, p = 0,004). A PAPm e o DC correlacionaram-se com SpO2 mínima
(%) no TCPE (r = - 0,73, p = 0,001 e r = - 0,54, p = 0,02, respectivamente) e
com

O2 % do O2 pico no LA (% predito) no TCPE (r = - 0,61 e p = 0,01 e

r = - 0,54 e p = 0,02, respectivamente). Os dados de correlação estão
descritos na Tabela 12 e os gráficos de dispersão na Figura 8.
A DLCO (% predito) correlacionou-se com dessaturação de O2 (%) no
TCPE (p = - 0,58, p = 0,001) e com a SpO2 mínima (%) no TCPE (r = 0,74,
p < 0,001). A carga tabágica não se correlacionou com dados de função
pulmonar (VEF1 % predito, r = 0,32, p = 0,853; DLCO % predito, r = - 0,11
p = 0,511) ou com

O2 pico (% predito) no TCPE (r = 0,08, p = 0,667). A

reserva ventilatória correlacionou-se com o Borg de dispneia final (r = - 0,56,
p = 0,001).

Tabela 10 - Correlações de O2 pico (% do predito) no TCPE com dados de
função pulmonar, BDI e TC6M (n = 34 #)
VEF1 (% predito)

r = 0,66 (p < 0,001)

CVF (% predito)

r = 0,48 (p = 0,004)

VEF1/CVF

r = 0,50 (p = 0,003)

CPT (% predito)

r = 0,06 (p = 0,728)

VR (% predito)

r = - 0,45 (p = 0,007)

VR/CPT

r = - 0,49 (p = 0,004)

DLCO (% predito)

r = 0,78 (p < 0,001)

BDI

r = 0,47 (p = 0,004)

Distância no TC6M (m)

r = 0,50 (p = 0,003)

Distância no TC6M (% predito)

r = 0,58 (p < 0,001)

BDI: índice de dispneia basal; CVF: capacidade vital forçada; CPT: capacidade pulmonar total; DLCO:
capacidade de difusão do dióxido de carbono; m: metros; n: número de pacientes; TCPE: teste
cardiopulmonar de exercício; TC6M: teste de caminhada de 6 minutos; VEF1: volume expiratório
forçado no primeiro segundo; O2 pico: consumo de oxigênio no pico do exercício; VR: volume
#
residual. Um paciente não realizou TCPE por limitação osteomuscular.
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BDI: índice de dispneia basal; DLCO: capacidade de difusão do monóxido de carbono; r: coeficiente
de correlação de Pearson; TCPE: teste de exercício cardiopulmonar; TC6M: teste de caminhada de
seis minutos; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; O2 pico: consumo de oxigênio
no pico do exercício.

Figura 6 - Gráficos de correlação de O2 pico (% do predito) no TCPE
com dados de função pulmonar, BDI e TC6M. A) Correlação
(r) entre VEF1 (% predito) e O2 pico (% predito) no TCPE; B)
Correlação (r) entre DLCO (% predito) e O2 pico (% predito) no
TCPE; C) Correlação (r) entre BDI e O2 pico (% predito) no
TCPE; D) Correlação (r) entre distância percorrida no TC6M (%
predito) e O2 pico (% predito) no TCPE
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Tabela 11 - Correlações de queda de CI (% em relação ao repouso) no
TCPE com dados de função pulmonar, TCPE, ecocardiograma
transtorácico e CCD (n = 34 #)
VEF1 (% predito)

r = - 0,58 (p < 0,001)

VEF1/CVF

r = - 0,62 (p < 0,001)

VR (% predito)

r = 0,49 (p = 0,004)

VR/CPT

r = 0,42 (p = 0,014)

DLCO (% predito)

r = - 0,28 (p = 0,107)

O2 pico (% predito)

r = - 0,50 (p = 0,002)

Pulso de O2 (% predito)

r = - 0,58 (p < 0,001)

Reserva ventilatória (%)

r = - 0,41 (p = 0,819)

CI repouso (L)

r = 0,05 (p = 0,791)

SpO2 mínima (%)

r = - 0,54 (p = 0,001)

Borg dispneia final

r = 0,14 (p = 0,444)

VRT (m/s)

r = 0,02 (p = 0,925)

PAPm (mmHg)

a

Distância TC6M (m)

r = 0,29 (p = 0,250)
r = - 0,11 (p = 0,550)

CCD: cateterismo cardíaco direito; CI: capacidade inspiratória; CPT: capacidade pulmonar total; CVF:
capacidade vital forçada; L: litros; m = metros; mmHg: milímetros de mercúrio; m/s: metros por
segundo; n: número de pacientes; PAPm: pressão de artéria pulmonar média; SpO2: saturação
periférica de oxigênio; TCPE: teste cardiopulmonar de exercício; TC6M: teste de caminhada de 6
minutos; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; O2 pico: consumo de oxigênio no
#
pico do exercício; VR: volume residual; VRT: velocidade de regurgitação tricúspide. Um paciente não
a
realizou TCPE por limitação osteomuscular. : n = 18
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CI: capacidade inspiratória; CVF: capacidade vital forçada; r: coeficiente de correlação de Pearson;
SpO2: saturação periférica de oxigênio; TCPE: teste de exercício cardiopulmonar; VEF1: Volume
expiratório forçado no primeiro segundo; O2 pico: consumo de oxigênio no pico do exercício; VR:
volume residual.

Figura 7 - Gráficos de correlação de queda de CI (% em relação ao
repouso) no TCPE com dados de função pulmonar e TCPE.
A) Correlação (r) entre VEF1/CVF e Queda de CI (%) no TCPE;
B) Correlação (r) entre VR (% predito) e Queda de CI (%) no
TCPE; C) Correlação (r) entre O2 pico (% predito) no TCPE e
Queda de CI (%) no TCPE; D) Correlação (r) entre SpO2 mínima
(%) no TCPE e Queda de CI (%) no TCPE
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Tabela 12 - Correlações de PAPm e DC no CCD com dados de TCPE,
ecocardiograma transtorácico, função pulmonar e TC6M (n =
18)
PAPm

DC

O2 pico (% predito)

r = - 0,54 (p = 0,024)

r = - 0,52 (p = 0,03)

O2 % do

r = - 0,61 (p = 0,010)

r = - 0,54 (p = 0,02)

r = - 0,55 (p = 0,022)

r = - 0,43 (p = 0,09)

Slope VE/ CO2

r = 0,29 (p = 0,264)

r = - 0,14 (p = 0,58)

PETCO2 no LA

r = - 0,11 (p = 0,67)

r = 0,03 (p = 0,91)

Dessaturação de O2 (%)

r = 0,51 (p = 0,038)

r = - 0,54 (p = 0,02)

r = - 0,73 (p = 0,001)

r = - 0,54 (p = 0,02)

r = 0,70 (p= 0,004)

r = 0,13 (p = 0,64)

VEF1 (% predito)

r = - 0,69 (p = 0,002)

r = - 0,30 (p = 0,22)

VEF1/CVF

r = - 0,20 (p = 0,429)

r = - 0,14 (p = 0,58)

CPT (% predito)

r = - 0,37 (p = 0,130)

r = - 0,36 (p = 0,14)

r = 0,39 (p = 0,105)

r = 0,21 (p = 0,41)

DLCO (% predito)

r = - 0,56 (p = 0,015)

r = - 0,03 (p = 0,91)

Distância TC6M (m)

r = - 0,43 (p = 0,087)

r = - 0,72 (p = 0,001)

O2 pico no LA (% predito)

Pulso de O2 (% predito)

SpO2 mínima (%)
VRT (m/s)

VR/CPT

CCD: cateterismo cardíaco direito; CPT: capacidade pulmonar total; DC: débito cardíaco; DLCO:
capacidade de difusão do dióxido de carbono; LA: limiar anaeróbico; m: metros; n: número de
pacientes; PAPm: pressão de artéria pulmonar média; PETCO2: pressão expirada de dióxido de
carbono; Slope VE/ CO2: inclinação da relação ventilação minuto/produção de dióxido de carbono;
TC6M: teste de caminhada de seis minutos; TCPE: teste cardiopulmonar de exercício; VEF1: Volume
expiratório forçado no primeiro segundo; O2: consumo de oxigênio máximo VR: volume residual;
VRT: velocidade de regurgitação tricúspide.

Resultados

50

CCD: cateterismo cardíaco direito; LA: limiar anaeróbico; PAPm: pressão de artéria pulmonar média; r:
coeficiente de correlação de Pearson; SpO2: saturação periférica de oxigênio; TCPE: teste
cardiopulmonar de exercício; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; O2 pico:
consumo de oxigênio no pico do exercício; VRT: velocidade de regurgitação tricúspide.

Figura 8 - Gráficos de correlação de PAPm no CCD com dados de
função pulmonar, ecocardiograma e TCPE. A) Correlação (r)
entre VEF1 (% predito) e PAPm no CCD; B) Correlação (r) entre
VRT no ecocardiograma e PAPm no CCD; C) Correlação (r)
entre SpO2 mínima no TCPE e PAPm no CCD; D) Correlação (r)
entre O2 % do O2 pico no LA (% predito) e PAPm no CCD
Não houve diferença estatisticamente significativa entre os dados
demográficos e de qualidade de vida de pacientes com capacidade aeróbica
reduzida ou normal no TCPE. Na função pulmonar, os pacientes com
capacidade de exercício reduzida tiveram maior limitação (menor VEF1 e
menor DLCO e maior relação VR/CPT). No TCPE, o grupo com capacidade
aeróbica reduzida apresentou menores FC no pico do exercício, pulso de O2
e

O2 % do

O2 pico no limiar anaeróbico (% predito). Ainda, os pacientes

com capacidade aeróbica reduzida apresentaram maior queda de CI e
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menor SpO2 mínima e caminharam menores distâncias no TC6M. A
comparação dos dados entre indivíduos com capacidade de exercício
preservada e reduzida está descrita nas Tabelas 13 e 14.
Tabela 13 - Comparação dos dados clínicos, de qualidade de vida,
funcionais e ecocardiográficos em pacientes com capacidade
aeróbica preservada e reduzida
O2 pico > 84%
(n = 10)
Idade (anos)
Feminino (n, %)
2
IMC (kg/m )
Tempo de diagnóstico (anos)
Carga tabágica (m/a)
SF-36
Domínio físico
Capacidade funcional
Limitação por aspectos físicos
Dor
Estado geral de saúde
Domínio mental
Limitação por aspectos emocionais
Vitalidade
Bem-estar emocional
Desempenho social
Função pulmonar
VEF1 (L)
VEF1 (% predito)
CVF (L)
CVF (% predito)
VEF1/CVF
CPT (L)
CPT (% predito)
VR (L)
VR (% predito)
VR/CPT
DLCO (ml/min/mmHg)
DLCO (% predito)
Ecocardiograma
a
VRT (m/s)

O2 pico ≤ 84%
(n = 24)

p

47 ± 9
8 (80)
28 ± 5
2 (0,9 – 17,5)
34 ± 26

46 ± 12
15 (62,5)
29 ± 9
2 (1 – 7,2)
30 ± 25

0,833
0,320
0,450
0,834
0,729

58 (50 – 74)
100 (0 – 100)
58 ± 27
44 ± 17

35 (25 – 74)
25 (0 – 100)
56 ± 29
42 ± 16

0,217
0,467
0,903
0,756

50 (8 – 100)
55 ± 26
53 ± 28
58 ± 31

33,3 (0 – 66,7)
49 ± 24
50 ± 27
54 ± 31

0,341
0,494
0,759
0,665

2,44 ± 0,68
83 ± 17
3,41 ± 1,16
97,5 ± 15
70 ± 9
5,15 ± 1,09
105 ± 7,5
1,83 ± 0,45
123 ± 33
34 ± 8
20,24 ± 8,04
74 ± 21

1,74 ± 0,61
57,5 ± 19
2,86 ± 0,857
78 ± 20
61 ± 12
5,17 ± 1,23
101 ± 20
2,32 ± 0,73
153 ± 47
45 ± 10
14,05 ± 6,45
49 ± 18

0,001
0,006
0,134
0,01
0,055
0,951
0,557
0,059
0,077
0,007
0,024
0,001

2,37 ± 0,23

3,13 ± 0,76

0,063

Dados expressos em porcentagem (%), em média ± desvio-padrão e mediana (interquartis). CPT:
capacidade pulmonar total; CVF: capacidade vital forçada; DLCO: capacidade de difusão do monóxido
2:
de carbono; IMC: índice de massa corpórea; kg/m kilograma por metro quadrado; L: litros; m/a:
maços-ano; ml/min/mmHg: mililitros por minuto por milímetro de mercúrio; m/s: metros por segundo; n:
número de pacientes; SF-36: Short-Form Health Survey-36; TCPE: teste cardiopulmonar de exercício;
TC6M: teste de caminhada de 6 minutos; VEF 1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; VR:
a
volume residual; VRT: velocidade de regurgitação tricúspide. : n = 23
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Tabela 14 - Comparação dos dados do TCPE e do TC6M em pacientes
com capacidade aeróbica preservada e reduzida
O2 pico > 84%
(n = 10)

O2 pico ≤ 84%
(n = 24)

25,83 ± 4,05
95,5 ± 8

18,85 ± 5,81
63 ± 13

0,002
0,001

1,12 ± 0,11

1,06 ± 0,11

0,171

FC pico (bpm)
FC pico (% predito)

162 ± 13
96 ± 8

137 ± 13
87 ± 24

< 0,001
< 0,001

FR pico (irpm)

47 ± 14

46 ± 10

0,727

VE pico (L/min)

72,62 ± 19,05

50,43 ± 14,85

0,001

1,49 ± 0,34

1,10 ± 0,24

0,001

Reserva ventilatória (%)

20,8 (0 – 31,1)

11,8 (7,9 – 26,4)

0,865

PETCO2 no LA (mmHg)

34,44 ± 6,83

34,24 ± 4,62

0,933

Slope VE/ CO2

31,37 ± 5,11

34,27 ± 12,09

0,473

102,5 ± 11

78 ± 15

0,001

55,31 ± 15,55

42,11 ± 12,51

0,014

Queda de CI (%)

9,3 ± 6,5

21,2 ± 10,3

0,002

SpO2 mínima (%)

89 ± 5

80 ± 11

0,015

Dessaturação de O2 (%)

8±4

13 ± 7

0,035

9 (5 - 10)

5±3

0,481

8 ± 2,5

7±3

0,550

Distância (metros)

518 ± 66

428 ± 102

0,016

Distância (% predito)

134 ± 16

109 ± 24

0,006

p

TCPE
O2 pico (ml/kg/min)
O2 pico (% predito)
RER pico

VT (L)

Pulso de O2 (% predito)
O2% do
predito)

O2 pico no LA (%

Borg mmii final
Borg dispneia final
TC6M

Dados expressos em porcentagem (%), média e desvio-padrão ou mediana e interquartil. bpm:
batimentos por minuto; CI: capacidade inspiratória; FC: frequência cardíaca; FR: frequência
respiratória; irpm: incursões respiratórias por minuto; LA: limiar anaeróbico; L/min: litros por minuto;
ml/kg/min: mmii: membros inferiores; mililitros por kilograma por minuto; ml/min/mmHg: mililitros por
minuto por milímetro de mercúrio; mmHg: milímetros de mercúrio; n: número de pacientes, O2:
oxigênio; PETCO2: pressão expirada de dióxido de carbono; RER: quociente respiratório; TCPE: teste
cardiopulmonar de exercício; TC6M: teste de caminhada de 6 minutos; VE: ventilação-minuto; VE/
CO2: Ventilação minuto/produção de dióxido de carbono; O2 pico: consumo de oxigênio no pico do
exercício; VT: volume corrente.
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Em comparação aos pacientes que não apresentaram HD no TCPE,
aqueles com HD apresentaram

O2 pico (% predito) e SpO2 mínima (%)

significativamente menores, enquanto a reserva ventilatória foi semelhante
entre os dois grupos. Ainda, a presença de HD correlacionou-se com maior
gravidade na função pulmonar, inclusive maior grau de obstrução e de
aprisionamento aéreo. Os dados estão descritos nas Tabelas 15 e 16.

Tabela 15 - Comparação dos dados clínicos e funcionais em pacientes com
e sem HD
Não HD
(n = 11)

HD
(n = 23)

p

Idade (anos)

45 ± 8

47 ± 12

0,566

Sexo Feminino (n, %)

10 (90)

13 (56,5)

0,045

Carga tabágica (m/a)

29 ± 22

33 ± 26

0,691

VEF1 (L)

2,4 ± 0,7

1,5 (1,3 - 2,3)

0,008

VEF1 (%)

83 ± 15

57 ± 20

< 0,001

VEF1/CVF

70 ± 7

60 ± 13

0,021

VR/CPT

36 ± 11

45 ± 10

0,014

VR (% predito)

124 ± 39

154 ± 45

0,063

18,11 ± 8,58

14,80 ± 6,71

0,229

51 ± 19

66 ± 25

0,054

Função pulmonar

DLCO (ml/min/mmHg)
DLCO (% predito)

Dados expressos em porcentagem (%), média e desvio-padrão ou mediana e interquartil. DLCO:
capacidade de difusão do monóxido de carbono; CPT: capacidade pulmonar total; CVF: capacidade
vital forçada; HD: hiperinsuflação dinâmica; L: litros; m/a: maços-ano; ml/min/mmHg: mililitros por
minuto por milímetro de mercúrio; n: número de pacientes. VEF1: Volume expiratório forçado no
primeiro segundo; VR: volume residual.
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Tabela 16 - Comparação dos dados do TCPE e do TC6M em pacientes
com e sem HD
Não HD
(n = 11)

HD
(n = 23)

p

10,2 ± 1,1

8,8 ± 3,4

0,074

O2 pico (mL/kg/min)

23,22 ± 4,97

19,8 ± 6,51

0,134

O2 pico (% predito)

84,08 ± 16,77

67,1 ± 17,83

0,013

RER pico

1,13 ± 0,13

1,06 ± 0,1

0,140

Slope VE/ CO2

33,6 ± 8,42

33,33 ± 11,57

0,944

PETCO2 no LA (mmHg)

32,98 ± 5,57

35,05 ± 6,48

0,370

64 ± 19

54 ± 18

0,132

21,4 (1,4 - 42,7)

11,6 (7,6 - 25,7)

0,555

VT pico (L)

1,35 ± 0,24

1,15 ± 0,34

0,099

FR (irpm)

46 ± 14

47 ± 10

0,901

FC (bpm)

150 ± 16

143 ± 17

0,245

88 ± 8

83 (77 - 96)

0,507

Pulso de O2 (% predito)

97,8 ± 14,1

79,6 ± 16,8

0,004

Dessaturação de O2 (%)

8±5

13 ± 7

0,056

SpO2 mínima (%)

89 ± 5

80 ± 11

0,012

Borg final dispneia

7±2

8 (5 - 10)

0,349

Borg final mmii

6,5 ± 3

5 ± 3,5

0,299

CI repouso (L)

2,2 ± 0,6

2,0 ± 0,5

0,467

Queda de CI (L)

0,16 ± 0,12

0,48 ± 0,27

< 0,001

Queda de CI (%)

7 ± 3,5

23 ± 9

< 0,001

Distância (metros)

494 ± 82

436 ± 106

0,114

Distância (% predito)

124 ± 20

113 ± 26

0,241

TCPE
Duração (min)

VE (L/min)
Reserva ventilatória (%)

FC (% predito)

TC6M

Dados expressos em porcentagem (%), média e desvio-padrão ou mediana e interquartil. bpm:
batimentos por minuto; CI: capacidade inspiratória; FC: frequência cardíaca; FR: frequência
respiratória; HD: hiperinsuflação dinâmica; irpm: incursões respiratórias por minuto; LA: limiar
anaeróbico; L/min: litros por minuto; ml/kg/min: mmii: membros inferiores; mililitros por kilograma por
minuto; ml/min/mmHg: mililitros por minuto por milímetro de mercúrio; mmHg: milímetros de mercúrio;
min: minuto; n: número de pacientes, O2: oxigênio; PETCO2: pressão expirada de dióxido de carbono;
RER: quociente respiratório; TCPE: teste cardiopulmonar de exercício; TC6M: teste de caminhada de
6 minutos; VE: ventilação-minuto; VE/ CO2: Ventilação minuto/produção de dióxido de carbono; O2
pico: consumo de oxigênio no pico do exercício; VT: volume corrente.
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Em relação aos pacientes sem HP, os que apresentaram HP no CCD
apresentaram significativamente maiores valores de VRT ao ecocardiograma
e menores valores de VEF1 e DLCO na função pulmonar, e de

O2 pico e

Pulso de O2 no TCPE. Os dados estão descritos nas Tabelas 17 e 18.
Tabela 17 - Comparação
dos
dados
clínicos,
laboratoriais,
ecocardiográficos, hemodinâmicos e de qualidade de vida em
pacientes com e sem HP

Idade (anos)

Sem HP
(n = 19)

HP
(n = 13)

p

46 ± 12

45 ± 9

0,738

Sexo Feminino (n, %)

7 (54)

6 (46)

0,246

2

28 ± 5

30 ± 12

0,893

1 (0,5 – 17)

2 (1,1 – 7,5)

0,475

8 (3 - 36)

27 (14 - 41)

0,22

2,5 ± 0,4

3,5 ± 0,67

0,003

IMC (kg/m )
Tempo de diagnóstico (anos)
BNP (mg/dL)
Ecocardiograma
VRT (m/s)
CCD

a

b

PAPm (mmHg)

19 ± 5

37 ± 10

0,001

RVP (Wood)

2,1 ± 0,6

5,4 ± 2,8

0,001

DC (L/min)

3,9 ± 0,6

4,8 ± 1,1

0,728

12 ± 5

10 ± 4

0,442

Capacidade funcional

55 (40 – 75)

25 (21,3 – 51,3)

0,043

Limitação por aspectos físicos

100 (0 – 100)

25 (0 – 81,3)

0,248

Dor

61 ± 30

51 ± 30

0,381

Estado geral de saúde

44 ± 13

36 ± 20

0,182

66,7 (0 – 99,9)

0 (0 – 66,7)

0,336

Vitalidade

53 ± 26

48 ± 24

0,599

Bem-estar emocional

48 ± 27

55 ± 29

0,479

69,5 ± 29

45 ± 30

0,160

POAP (mmHg)
SF-36
Domínio físico

Domínio mental
Limitação por aspectos emocionais

Desempenho social

Dados expressos em porcentagem (%), média e desvio-padrão ou mediana e interquartil. CCD:
cateterismo cardíaco direito; DC: débito cardíaco; HP: hipertensão pulmonar; IMC: índice de massa
2
corpórea; kg/m : kilograma por metro quadrado; L/min: litros por minuto; m/a: maços-ano; m/s: metros
por segundo; n: número de pacientes; PAPm: pressão de artéria pulmonar média; POAP: pressão de
oclusão da artéria pulmonar; RVP: resistência vascular pulmonar; SF-36: Short-Form Health Survey36, TCPE: teste cardiopulmonar de exercício; TC6M: teste de caminhada de 6 minutos; VRT:
a
b
velocidade de regurgitação tricúspide; : 24; :18
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Tabela 18 - Comparação dos dados funcionais, do TCPE e do TC6M em
pacientes com e sem HP
Sem HP
(n = 19)

HP
(n = 13)

p

VEF1 (L)

2,3 ± 0,7

1,5 ± 0,4

0,001

VEF1 (% predito)

75 ± 18

47 ± 12

< 0,001

19,3 ± 7,3

11,7 ± 4,8

0,003

68 ± 18

40 ± 14

< 0,001

86,6 ± 55,4

55,4 ± 10,7

< 0,001

52,5 ± 12

37,7 ± 16,8

0,001

96 ± 13

70 ± 13

< 0,001

PETCO2 no LA

35,7 ± 6,4

32,4 ± 6,1

0,372

Slope

30,4 ± 5,4

37,8 ± 15,5

0,114

91 (85 - 93)

75 (69 – 77)

0,001

8,5 ± 4,5

17 ± 8

0,001

Distância (metros)

495 ± 87

407 ± 95

0,013

Distância (% predito)

123 ± 27

102 ± 23

0,002

Função pulmonar

DLCO (ml/min/mmHg)
DLCO (% predito)
TCPE
O2 pico (% predito)
O2% do
(% predito)

O2 pico no LA

Pulso de O2 (% predito)

E/

CO2

SpO2 mínima (%)
Dessaturação de O2 (%)
TC6M

Dados expressos em porcentagem (%), média e desvio-padrão ou mediana e interquartil. DLCO:
capacidade de difusão do monóxido de carbono; HP: hipertensão pulmonar; L: litros; LA: limiar
anaeróbico; ml/min/mmHg: mililitros por minuto por milímetro de mercúrio; n: número de pacientes; O2:
Oxigênio; PETCO2: pressão expirada de dióxido de carbono; SpO 2: saturação periférica de oxigênio;
TCPE: teste cardiopulmonar de exercício; TC6M: teste de caminhada de 6 minutos; VEF1: Volume
expiratório forçado no primeiro segundo; VE/ CO2: Ventilação minuto/produção de dióxido de
carbono; O2 pico: consumo de oxigênio no pico do exercício.
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Na avaliação da curva ROC, demonstrou-se que o VEF1 com maior
acurácia para predizer a ocorrência de capacidade de exercício reduzida foi
de 69% do predito (área sob a curva = 0,837; IC95% = 0,700 – 0,975;
p = 0,002; sensibilidade = 79%; especificidade = 80%;); ainda, a DLCO de
60% do predito foi aquela com maior acurácia para predizer redução de
capacidade de exercício (área sob a curva = 0,819; IC95% = 0,670 – 0,968;
p = 0,004; sensibilidade = 75%; especificidade = 80%) (Figura 9).

VEF1 (% do predito); círculo preto: 69%; DLCO (% do predito); círculo vermelho: 60%. AUC:
área sob a curva; DLCO: capacidade de difusão do monóxido de carbono; VEF1: Volume
expiratório forçado no primeiro segundo.

Figura 9 - Curva ROC com os valores de VEF1 (% do predito) e de DLCO
(% do predito)

6 Discussão
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DISCUSSÃO

Este é o primeiro estudo prospectivo a avaliar os mecanismos de
limitação ao exercício através de TCPE em esteira em pacientes com HPCL
de diferentes gravidades, bem como a prevalência de HD e de HP nesses
indivíduos, possibilitando uma correlação dos dados de exercício com
parâmetros funcionais e hemodinâmicos. No presente estudo, HD, limitações
ventilatória e cardiocirculatória, incluindo aquela sugestiva de HP, foram as
mais prevalentes e o acometimento multifatorial ocorreu em mais de 2/3 dos
pacientes com capacidade de exercício reduzida.
A capacidade aeróbica nos 34 pacientes com HPCL avaliados neste
estudo demonstrou-se reduzida em 71% dos casos, com

O2 pico de 73 ±

19% do predito. Esses achados são semelhantes ao estudo de RollandDebord e colaboradores

(70)

, porém divergem do estudo de Crausman e

colaboradores, cuja redução da capacidade aeróbica ocorreu em 96% dos
casos, com
pacientes

O2 pico de 44% do predito, sugerindo maior gravidade dos

(24)

. Diferentemente deste último, ao abranger pacientes com

níveis de comprometimento pulmonar variados, o estudo atual é mais
representativo da doença como um todo, uma vez que avaliou os
mecanismos de limitação predominantes em diversas fases da HPCL, desde
iniciais às avançadas.
Comparativamente à Crausman e colaboradores, os pacientes do
presente estudo apresentaram maior prevalência de obstrução (77% vs.
26% dos casos), com média de VEF1 inferior (64% vs. 76% do predito)

(24)

.

Adicionalmente, os pacientes com capacidade aeróbica reduzida neste
estudo, em comparação aos resultados de Crausman e colaboradores,
apresentaram maior prevalência de limitação ventilatória (58% vs. 23%) e
menor reserva ventilatória (13% vs. 33%). Corroborados pelo pulso de O2
maior no presente estudo (85% vs. 56% do predito), esses achados apontam
para maior contribuição ventilatória na limitação ao exercício em relação à
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circulatória,

que

colaboradores

foi

predominante

no

estudo

de

Crausman

e

(24)

. Entretanto, a ênfase dada ao componente circulatório

pulmonar - no estudo publicado em 1996 e com amostra inferior ao atual não se baseou nas variáveis PETCO2 e Slope
capacidade

em

predizer

HP

no

TCPE,

E/

CO2, que possuem maior

tampouco

foi

confirmada

hemodinamicamente por CCD (79).
Na publicação de Rolland-Debord e colaboradores, os pacientes com
HPCL apresentaram prevalência de limitação ao exercício e

O2 pico

semelhantes ao estudo atual. A reserva ventilatória, entretanto, foi superior à
do estudo atual (31% vs. 13%) e apresentou diferença significativa entre
pacientes com capacidade de exercício preservada e reduzida (37 ± 12% vs.
25 ± 21%, p = 0,005), essa diferença não encontrada no presente estudo.
Além disso, o VE/ CO2 - medido no estudo de Rolland-Debord e
colaboradores no limiar anaeróbico - foi maior nos pacientes com
capacidade de exercício reduzida em comparação aos pacientes com
capacidade preservada (38 vs. 33, p = 0,047, respectivamente) e
correlacionou-se com o O2 pico (r = - 0,390, p = 0,002) (70). Apesar de fraca,
essa correlação pode apontar para alguma influência do acometimento
circulatório - não avaliada no estudo - e ainda corroborar o predomínio de
acometimento ventilatório, embasado pelas fortes correlações entre dados
de função pulmonar estática e

O2 pico encontradas em ambos os estudos.

Em análise multivariada com 45 pacientes no estudo, o componente
relacionado à troca gasosa (que incluiu variáveis como DLCO e PaO2 no
repouso) foi o maior determinante da capacidade aeróbica, seguido do
componente relacionado ao aprisionamento aéreo em repouso (VR e
VR/CPT)

(70)

, achados semelhantes aos do presente estudo. A avaliação

prospectiva de HD e da prevalência de HP neste estudo acrescentou
informações às previamente conhecidas nos mecanismos de limitação ao
exercício em HPCL.
A prevalência da HD foi alta neste estudo, ocorrendo em 68% dos
casos e observada mesmo em pacientes sem redução da capacidade de
exercício. Além disso, a HD correlacionou-se com o grau de obstrução e
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com aprisionamento aéreo, porém não com a reserva ventilatória no TCPE,
nem com o VRT no ecocardiograma e a PAPm no CCD, sugerindo maior
influência do componente parenquimatoso e das vias aéreas, e não da
vasculatura pulmonar, na determinação de HD nessa população

(83)

. Esses

dados são reforçados pela associação de HD e parâmetros de obstrução e
aprisionamento aéreo em outras doenças obstrutivas, como a LAM e o
DPOC (31, 80).
A reserva ventilatória não se correlacionou com

O2 pico e foi

semelhante em pacientes com capacidade de exercício preservada e
reduzida. Os pacientes com capacidade de exercício reduzida, entretanto,
alcançaram menor VT e apresentaram maior queda de CI. Esse fato pode ser
explicado pelo fenômeno já demonstrado em DPOC: com a HD - denotada
pela redução progressiva de CI durante o esforço - ocorre aproximação do
VT da CPT na curva pressão/volume, local de menor complacência pulmonar
e menor eficiência dos músculos respiratórios que culminam na interrupção
(precoce) do esforço por dispneia (neste estudo, suportada pela correlação
entre reserva ventilatória e Borg de dispneia final). A reserva ventilatória –
estimada através de subtração do VE da VVM em repouso - é então
superestimada e sua utilização como mecanismo limitador do exercício
nesses pacientes perde espaço para a limitação por sintomas. A correlação
da queda de CI com SpO2 mínima e com

O2 pico neste estudo corrobora

essa explicação e sugere contribuição da HD na redução da capacidade de
exercício em parte dos pacientes

(77, 97)

. Além disso, ao gerar aumento das

pressões intratorácicas no exercício, a HD prejudica o enchimento do
ventrículo direito com consequente redução do débito cardíaco e
fornecimento de O2 à musculatura periférica, achado que pode explicar a
correlação da queda de CI com o pulso de O2 encontrada neste estudo (98).
A ineficiência ventilatória é mais diretamente refletida pelo aumento
da relação VE/ CO2 em DPOC leve, já que as reservas mecânicas se
encontram preservadas graças ao menor acometimento do parênquima
pulmonar. Com a progressão da doença - em DPOC moderado a grave – o
fenômeno de constrição mecânica atenua a resposta e subestima a relação
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(77)

. Em estudo que avaliou TCPE e CCD em 131 pacientes com

DPOC, Thirapatarapong e colaboradores encontraram VE/ CO2 e PETCO2 no
pico do exercício e reserva ventilatória semelhantes entre os grupos com e
sem HP

(99)

, assim como no presente estudo no qual o Slope VE/ CO2 foi de

31 – semelhante também nos grupos com e sem redução da capacidade de
exercício e inferior ao valor de 34 utilizado como corte para sugestão de HP
em estudos prévios. Esses achados podem ser explicados pelo grande
percentual e grau de limitação ventilatória e HD encontrados em HPCL,
limitando a elevação do Slope VE/ CO2 (77, 78).
No presente estudo, a capacidade de exercício correlacionou-se com
o grau de obstrução na espirometria, com aprisionamento aéreo e com a
DLCO, achados semelhantes aos dois estudos envolvendo TCPE em HPCL
supracitados, o que reforça a presença dos mecanismos de limitação
ventilatória e troca gasosa secundários ao comprometimento do parênquima
e vias aéreas

(24, 70)

. Ainda, a redução da DLCO evidenciada também pode

ser parcialmente explicada pelo componente vascular pulmonar, conforme
observado nos outros estudos que avaliaram pacientes com HPCL durante o
esforço. As correlações observadas entre a PAPm e o DC com o

O2 pico

(% do predito) favorecem a importância do componente de HP como fator
limitante em parte dos pacientes (24, 50, 70).
A limitação cardiocirculatória ocorreu em 63% dos pacientes com
capacidade de exercício reduzida. A porcentagem do limiar anaeróbico em
relação ao

O2 pico predito e o pulso de O2 foram significativamente

inferiores em pacientes com capacidade de exercício reduzida em
comparação àqueles com capacidade preservada. Essa diferença também
ocorreu entre pacientes com e sem HP, com correlação moderada entre
PAPm e DC e os critérios citados acima. A variável do TCPE que melhor se
associou com a PAPm e com DC no CCD foi o O2% do O2 pico no LA (%
predito). Esses resultados não possibilitaram, entretanto, diferenciação entre
limitação por doença cardíaca esquerda, sugestiva de HP ou por
descondicionamento físico, no TCPE. A ausência de arritmias aos
eletrocardiogramas

e

de

alterações

do

ventrículo

esquerdo

ao

Discussão

63

ecocardiograma, somadas à maioria de CCD com POAP inferior a
15 mmHg, contrapõem a presença de limitação cardiocirculatória associada
ao ventrículo esquerdo.
Os

critérios

sugestivos

de

HP

no

TCPE

apresentam-se

heterogeneamente em vários estudos, não existindo consenso a respeito
dos valores de corte nem do momento do exercício em que o PETCO2 e
VE/ CO2 devem ser avaliados: limiar anaeróbico, Slope ou pico do
esforço

(71, 78, 79)

CCD

haviam

. No presente estudo, apenas 1/3 dos pacientes com HP ao
preenchido

os

critérios

propostos

para

limitação

cardiocirculatória sugestiva de HP no TCPE enquanto PETCO2 e VE/ CO2
não se correlacionaram com o

O2 pico nem com a PAPm. Portanto, os

parâmetros de TCPE mais associados à HP em outras doenças, como o
Slope VE/ CO2 e o PETCO2 no LA, mostraram-se pouco úteis como
rastreadores de HP na HPCL

(71, 79)

. Tal fato pode ser explicado pelo caráter

multifatorial da limitação ao exercício em HPCL e pela magnitude do
acometimento ventilatório encontrado, de interferência conhecida nas
variáveis em questão (77).
Um paciente com redução da capacidade de exercício não preencheu
nenhum dos critérios de limitação propostos e apresentou apenas
interrupção do exercício por fadiga de membros inferiores (com alta
pontuação na escala de Borg ao final do teste). Esse achado, na ausência
de outros relevantes, aponta para limitação periférica como fator para
interrupção do exercício no paciente em questão

(66)

. Nesse contexto, cabe

ressaltar a subjetividade das escalas de Borg, corroborada, neste estudo,
pela ausência de diferença estatisticamente significativa em sua pontuação
nos grupos com capacidade de exercício preservada ou reduzida.
Previamente, Rolland-Debord e colaboradores também demonstraram a
ausência de correlação entre a pontuação na escala de Borg (dispneia) e o
O2 pico em pacientes com HPCL (70).
Sessenta e oito por cento da população eram do sexo feminino,
achado concordante com a literatura como no estudo com maior casuística
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em HPCL até o momento, com 102 pacientes, dos quais 62% eram
mulheres

(1, 4)

. No presente estudo, a incidência de tabagismo ultrapassou

90% dos casos, como na literatura, enquanto a carga tabágica foi superior à
encontrada previamente (37 vs. 25 maços-ano)

(1, 4, 14)

. Essa diferença,

entretanto, não influenciou o desempenho dos pacientes nos testes
funcionais de repouso ou TCPE, haja vista a ausência de correlação da
carga tabágica com função pulmonar, HD ou O2 pico.
Achados clínicos e tomográficos foram suficientes para o diagnóstico
em 63% dos casos deste estudo, semelhantemente ao achado de Tazi e
colaboradores que obtiveram confirmação histológica em um terço dos
casos em 2015

(41)

. O mesmo autor, em estudo publicado em 2012, avaliou

TCAR de tórax em 49 pacientes com HPCL e encontrou coexistência de
nódulos e cistos em 94% deles, enquanto nesse estudo esse padrão
tomográfico ocorreu em 2/3 dos casos. Essa natureza cística da HPCL
predispõe o desenvolvimento de pneumotórax, cuja prevalência foi de 17%,
semelhante à encontrada na literatura, porém é inferior à encontrada na
LAM

(4, 18, 25, 68)

. Os níveis de BNP foram normais na maioria dos pacientes e

semelhantes entre pacientes com e sem HP, possivelmente porque nenhum
deles apresentava descompensação no momento da avaliação.
A qualidade de vida dos indivíduos com HPCL esteve reduzida em
todos os domínios assim como no estudo de Vassallo e colaboradores

(1)

.

Não houve, entretanto, diferença significativa entre a qualidade de vida dos
pacientes com capacidade de exercício reduzida e preservada no TCPE. No
tocante à HP, apenas o componente capacidade funcional do domínio físico
do questionário SF-36 foi significativamente pior nos pacientes com
acometimento circulatório. Possivelmente explicada pelo tamanho da
amostra, além da limitação relacionada à subjetividade da ferramenta, a
ausência de diferença estatística nos outros domínios na população com
HPCL difere de estudos anteriores em outras doenças, nos quais a
qualidade de vida é globalmente pior na presença de HAP - como na
esclerose sistêmica (87, 100).
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A distância percorrida no TC6M foi semelhante à observada no estudo
de Tazi e colaboradores

(41)

e correlacionou-se com

O2 pico no TCPE,

como já descrito em outras doenças obstrutivas. Nesse contexto, sugere-se
que o TC6M, apesar de submáximo, pode ser utilizado para avaliação de
capacidade de exercício nessa população, como uma alternativa para a
indisponibilidade ou contraindicação ao TCPE

(31, 101)

.

Em relação aos volumes pulmonares estáticos, apenas 17% dos
casos apresentaram espirometria e pletismografia normais neste estudo,
achado que ocorreu em quase metade dos pacientes em estudos anteriores
(4, 25)

. A prevalência de padrão obstrutivo nesse estudo (77%) é maior que a

observada em publicações prévias (1, 41). Assim como na maioria dos estudos
anteriores em HPCL, distúrbio ventilatório restritivo foi incomum e
aprisionamento aéreo ocorreu em um terço dos pacientes

(4, 25, 41, 70)

. O

comportamento da DLCO também foi semelhante aos achados publicados
anteriormente em HPCL: sua redução foi a alteração funcional mais
frequente, ocorrendo em 80% dos casos, com média de 55% do
predito (1, 4, 24, 70).
A boa acurácia do VEF1 e da DLCO em predizerem uma redução da
capacidade de exercício nos pacientes com HPCL ressalta a importância
clínica desse achado, uma vez que estes são exames mais acessíveis e que
podem ser utilizados para indicar a presença de limitação ao esforço,
especialmente quando o TCPE estiver indisponível ou contraindicado.
A prevalência de HP foi de 41% neste estudo. Por outro lado, Fartoukh
e colaboradores encontraram HP em todos os 21 pacientes com HPCL em
estudo publicado em 2000, com PAPm de 59 mmHg, bastante superior à de
32 mmHg encontrada no presente estudo. Essas diferenças podem ser
atribuídas ao fato de que naquele estudo foram incluídos apenas indivíduos
com HPCL avançada, com VEF1 inferior - 46% versus 64% do predito do
presente estudo. Ainda no estudo supracitado, 39 pacientes com DPOC e 14
com FPI apresentaram PAPm respectivamente de 36 e 33 mmHg, médias
semelhantes ao estudo atual a despeito de VEF1 muito inferiores (22% e

Discussão

32%

66

do predito), o

que

sugere

acometimento

independente do componente parenquimatoso na HPCL

vascular pulmonar
(58)

.

Dados de prevalência de HP avaliada pelo CCD em doenças
pulmonares como a DPOC e FPI são controversos e escassos. Entretanto,
de modo geral, a prevalência de HP aumenta de acordo com a gravidade do
acometimento parenquimatoso, podendo alcançar até metade dos casos,
sendo grave na minoria deles

(102, 103)

. Dados hemodinâmicos de 156

pacientes com DPOC, publicados em 1998, demonstraram PAPm próxima
da normalidade 25 ± 6 mmHg com VEF1 (20% do predito) e DLCO (35% do
predito), muito inferiores aos encontrados no presente estudo

(104)

.

A DPOC e a LAM - doença cística e obstrutiva - compartilham
algumas características funcionais com a HPCL e tornam-se úteis para
comparação no contexto do limitado número de estudos com dados
hemodinâmicos para avaliação de HP em pacientes com HPCL. Em estudo
em DPOC que avaliou 215 pacientes com doença avançada, a HP foi
diagnosticada por CCD em metade dos pacientes, mas a PAPm foi superior
a 35 mmHg em apenas 13% destes, enquanto no presente estudo metade
dos pacientes com HPCL e HP apresentaram PAPm superior a 35mmHg, a
despeito do parênquima mais preservado em comparação aos pacientes
com DPOC avaliados

(105)

. Ao avaliarem 105 pacientes com LAM, Freitas e

colaboradores também encontraram HP em apenas 7,6% com PAPm de 27
± 9 mmHg, superior a 35 mmHg em apenas um paciente

(55)

. Portanto, os

dados apresentados sugerem que a HPCL apresenta maior prevalência e
gravidade de HP em comparação à LAM e à DPOC, desproporcionais ao
acometimento do parênquima pulmonar, ocorrência que corrobora a
hipótese do envolvimento vascular associado, fato inédito acrescentado pelo
estudo atual à literatura em HPCL, uma vez que a maioria dos estudos
prévios avaliou pacientes com doença mais avançada (58, 61).
A hiperinsuflação pulmonar impediu a estimativa do VRT em 23% dos
ecocardiogramas transtorácicos, porcentagem inferior à encontrada em
estudos anteriores em DPOC, cuja estimativa não foi possível em mais da
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metade dos pacientes

(106)

. Apesar das limitações do ecocardiograma

transtorácico na avaliação de HP em doenças parenquimatosas pulmonares,
nos casos em que foi possível realizar estimativa neste estudo, o VRT
apresentou boa correlação com a medida invasiva da PAPm

(107)

.

O presente estudo apresenta algumas limitações, descritas a seguir:
realização do estudo em centro único, porém de referência para DPI e que
recebe pacientes encaminhados de várias regiões do Brasil. Além disso, a
utilização de pacientes com diferentes graus de doença também minimizou
um potencial viés de seleção, permitindo sua observação ampla a partir das
variáveis analisadas. Apesar de todos os pacientes com HPCL avaliados no
período do estudo terem sido convidados a participar, o tamanho da amostra
obtida pode ter impedido uma maior individualização da presença de cada
um dos mecanismos de limitação ao exercício. Ademais, o CCD – padrãoouro para diagnóstico de HP – não foi realizado em todos os indivíduos, já
que se trata de um exame invasivo e eticamente não justificável em
pacientes sem triagem positiva. Suas indicações, então, foram extrapoladas
a

partir de

estudos

realizados em

pacientes com

características semelhantes, como a LAM

doenças com

(55)

. A identificação de DLCO

média de 40% do predito no grupo com HP versus 68% no grupo sem HP,
neste estudo, reforça o valor de triagem utilizado, que possibilitou
diagnóstico de 77% dos pacientes com HP em HPCL

(55)

. Ainda, nenhum

método de avaliação do acometimento da musculatura periférica – com
impacto conhecido em DPOC – foi utilizado nessa população (77).
Outrossim, com o objetivo de aumentar a sensibilidade do
ecocardiograma para a triagem de HP e com base em estudos de
prevalência de HP anteriores, o corte de VRT de 2,5 m/s foi o escolhido para
a indicação da realização de CCD inferior ao de 2,8 m/s preconizado pelo
consenso vigente

(43, 47, 55)

. Todavia, no presente estudo, a redução do valor

do corte não aumentou o número de diagnósticos de HP. A limitação gerada
pela incapacidade de medida da VRT em todos os pacientes foi minimizada
pela utilização da medida da DLCO como um parâmetro combinado para
triagem de HP e indicação de CCD. Ainda, a recusa de 3 pacientes em
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realizarem o CCD configura outra limitação deste estudo, já que
impossibilitou a avaliação exata da prevalência de HP na população
avaliada, que pode ser ainda maior que a encontrada.
Em resumo, os achados do presente estudo demonstram que uma
redução da capacidade de exercício é bastante comum na HPCL e que os
acometimentos vascular e parenquimatoso são os principais mecanismos de
limitação ao esforço, os quais ocorrem isoladamente ou se combinam em
graus variados nessa população.

7 Conclusões
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CONCLUSÕES

As principais conclusões obtidas neste estudo em pacientes com
HPCL foram:

1) A limitação ao exercício durante TCPE é multifatorial. Os
mecanismos

mais

prevalentes

são

limitações

ventilatória,

cardiocirculatória e sugestiva de HP.

2) A redução da capacidade de exercício é bastante prevalente.

3) VEF1 e DLCO são bons preditores de limitação da capacidade de
exercício.

4) A HD durante TCPE é muito prevalente, associando-se com o grau
de obstrução e com aprisionamento aéreo.

5) Pacientes com HPCL apresentam qualidade de vida reduzida,
incluindo aspectos físicos e emocionais.

6) Redução da DLCO e obstrução são as alterações funcionais mais
comuns.

7) Hipertensão pulmonar é comum, sendo principalmente pré-capilar,
observando-se boa correlação entre PAPm e VRT,

O2 % do O2

pico no LA no TCPE, VEF1 (% do predito) e DLCO (% do predito).
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9 ANEXOS

Anexo 1. Termo de consentimento livre e esclarecido

-HCFMUSP
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
DADOS DA PESQUISA
: “
”
Pesquisador principal: BRUNO GUEDES BALDI
/

(InCor)
:

Convidamos o (a) Senhor(a
h

. Para isso, vamos comparar pacientes com h
, chamados de controles.
Procedimentos e

:

trat
:
Os pacientes com h
participar dessa pesquisa r
aproximadamente 5 horas em uma visita:
-

.

respira
.
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- Teste de caminhada de 6 minut
.
.É
20

, em que o paciente fica acordado, dei
.

0

-

eletrocardiograma.
. Recomenda-se
.
No procedimento,

0
administrado contraste.

. Foi descrito risco de vida em apenas 0,05% dos casos submetidos ao
cateterismo do tipo que o(a)
, estando todos bem estabelecidos na literatura.
:
histiocitose de c
dos seus sintomas.
os participantes da pesquisa:

.
O s

.
.
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legal
.
. O principal investig
.

Guedes Baldi

Dr. Bruno
–

, 44, 8o

,
2 1-5 95
Dra. Glaucia Itamaro Heiden
–
Carvalho Aguiar, 44, 8o
, telefone(s) 2661-7578 ou
2661-5801, ou pelo email glauciaiheiden@yahoo.com.br. Se
co
–
, 225 – 5o andar – tel:
(11) 2661- 6442 ramais 16, 17, 18, ou (11) 2661-7585; e-mail:
cappesq.adm@hc.fm.usp.br
Fui

“

com hi
”.
acima com o Pes
(Dr. Bruno Guedes Baldi) ou pessoa por ele
delegada (Dra. Glaucia Itamaro Heiden
estudo.
Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais
desconfortos e riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar deste
estudo, assino este termo de consentimento e recebo uma via assinada pelo
pesquisador.
---------------------------------------------------------Assinatura Participante / representante legal
Data __ /__ /__
----------------------------------------------------------Data __ /__/__
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Anexo 3. Índice de dispneia basal de Mahler (BDI)
1. DISPNEIA EM ATIVIDADES DE TRABALHO

______ Grau 4 Nenhuma incapacidade. Capaz de realizar atividades usuais e
ocupação sem falta de ar.
______ Grau 3 Incapacidade discreta. Prejuízo em pelo menos uma atividade
mas nenhuma atividade completamente abandonada. Redução das atividades no
trabalho ou nas atividades usuais que parecem leves ou não claramente causadas
pela falta de ar.
______ Grau 2 Incapacidade moderada. O paciente mudou atividades do trabalho
eou pelo menos uma atividade usual pela falta de ar.
______ Grau 1 Incapacidade acentuada. Paciente incapaz de trabalhar ou
abandonou a maioria mas não todas as atividades costumeiras pela falta de ar.
______ Grau 0 Incapacidade muito acentuada. Incapaz de trabalhar e
abandonou todas as atividades habituais pela falta de ar.
______ W Quantidade incerta
______ X

Desconhecida

______ Y

Incapacidade por outras razões (_______________________ )

2. DISPNEIA PARA ESFORÇOS FIXOS USUAIS

______ Grau 4 Extraordinária. Tem falta de ar apenas com atividades
extraordinárias, tais como carregar cargas muito pesadas no plano, cargas mais
leves ao subir ladeiras, escadas ou correndo. Nenhuma falta de ar com tarefas
ordinárias.
______ Grau 3 Maior. Tem falta de ar apenas com atividades maiores tais como
subindo ladeira forte, mais de 3 lances de escadas, ou carregando carga moderada
no plano.
______ Grau 2 Moderada. Tem falta de ar com tarefas moderadas tais como subir
uma ladeira suave, menos de 3 lances de escada ou carregando uma carga leve no
plano.
______ Grau 1 Leve. Tem falta de ar com atividades leves tais como andando no
plano, tomando banho, permanecendo em pé ou fazendo compras.
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______ Grau 0 Nenhuma tarefa. Falta de ar em repouso, enquanto sentado ou
deitado.
______ W Quantidade incerta
______ X Desconhecida
______ Y Incapacidade por outras razões (_______________________ )

3.

DISPNEIA PARA ESFORÇO MAIS INTENSO

Para a tarefa mais extenuante (Qual  ________________) que o paciente possa
realizar, por pelo menos 5 minutos.
______ Grau 4 É feita rapidamente sem pausas por falta de ar ou sem reduzir o
ritmo.
______ Grau 3 É feita lentamente mas sem pausas ou sem parar para tomar
respiração.
______ Grau 2 É feita lentamente e com uma ou duas pausas para tomar
respiração antes de completar tarefa ou pará-la de todo.
______ Grau 1 É feita lentamente e com muitas paradas ou pausas antes que a
tarefa seja completada ou abandonada.
______ Grau 0 O paciente tem falta de ar em repouso ou enquanto sentado ou
deitado.
______ W Quantidade incerta
______ X Desconhecida
______ Y Incapacidade por outras razões (______________________)

4.

ESCORE TOTAL DA DISPNEIA: ____________
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Anexo 4 - Short-Form Heath Survey-36 (SF-36)

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos
manterão informados de como você se sente e quão bem é capaz de fazer suas
atividades de vida diária. Responda cada questão marcando a resposta como
indicado. Caso esteja inseguro em como responder, por favor tente responder da
melhor forma que puder.

1. Em geral, você diria que sua saúde é:

(circule uma)

Excelente ............................................................................................1
Muito boa ............................................................................................2
Boa .....................................................................................................3
Ruim ...................................................................................................4
Muito ruim ...........................................................................................5

2. Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora:
(circule uma)
Muito melhor agora do que há um ano atrás .......................................1
Um pouco melhor agora que há um ano atrás ....................................2
Quase a mesma do que há um ano atrás ...........................................3
Um pouco pior agora do que há um ano atrás ....................................4
Muito pior agora do que há um ano atrás ............................................5
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3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente
durante um dia comum. Devido a sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas
atividades? Neste caso quanto?

Atividades

(circule uma em cada linha)
Sim
Dificulta
Muito

Sim
Dificulta
um pouco

Não.
Não
dificulta de
modo
algum

a- Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, tais
como correr, levantar objetos pesados, participar em
esportes árduos

1

2

3

b- Atividades moderadas, tais como mover uma mesa,
passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa

1

2

3

c- Levantar ou carregar mantimentos

1

2

3

d- Subir vários lances de escada

1

2

3

e- Subir um lance de escada

1

2

3

f- Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se

1

2

3

g- Andar mais de 1 quilômetro

1

2

3

h- Andar vários quarteirões

1

2

3

i- Andar 1 quarteirão

1

2

3

j- Tomar banho ou vestir-se

1

2

3

4. Durante as últimas 4 semanas, você tem alguns dos seguintes problemas com
seu trabalho ou com alguma atividade diária regular, como consequência de sua
saúde física

(circule uma em cada linha)
Sim

Não

a- a- Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu
trabalho ou a outras atividades?

1

2

b- b- Realizou menos tarefas do que gostaria?

1

2

1

2

1

2

c- c- Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em
outras atividades?
d- d- Teve dificuldade de fazer o seu trabalho ou outras atividades
(por exemplo: necessitou de um esforço extra)
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5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o
seu trabalho ou com outra atividade diária regular, como consequência de algum
problema emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso)?
(circule uma em cada linha)
Sim

Não

c- a- Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava
ao seu trabalho ou a outras atividades?

1

2

d- b- Realizou menos tarefas do que gostaria?

1

2

e- c- Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com
tanto cuidado como geralmente faz?

1

2

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas
emocionais interfiriram nas suas atividades sociais normais, em relação a família,
vizinhos, amigos ou em grupo?

(circule uma)

De forma nenhuma ...................................................................................1
Ligeiramente .............................................................................................2
Moderadamente ........................................................................................3
Bastante ....................................................................................................4
Extremamente ...........................................................................................5

7. Quanta dor no corpo você teve nas últimas 4 semanas?
(circule uma)
Nenhuma ...................................................................................................1
Muito leve ..................................................................................................2
Leve ...........................................................................................................3
Moderada ...................................................................................................4
Grave .........................................................................................................5
Muito grave ................................................................................................6
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8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu em seu trabalho normal
(incluindo tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa)?
(circule uma)
De maneira nenhuma ...............................................................................1
Um pouco ..................................................................................................2
Moderadamente ........................................................................................3
Bastante ....................................................................................................4
Extremamente ..........................................................................................5

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com
você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta
que mais se aproxima da maneira como você se sente. Em relação às últimas 4
semanas:

(circule uma em cada linha)

Todo
tempo

Uma
Uma
A maior
Alguma
boa
pequena
parte do
parte do
parte do
parte do
tempo
tempo
tempo
tempo

Nunca

a- Quanto tempo você tem se
sentido cheio de vigor, cheio de
vontade e cheio de força?

1

2

3

4

5

6

b- Quanto tempo você tem se
sentido uma pessoa muito
nervosa?

1

2

3

4

5

6

c- Quanto tempo você tem se
sentido tão deprimido que nada
pode animá-lo?

1

2

3

4

5

6

d- Quanto tempo você tem se
sentido calmo ou tranqüilo?

1

2

3

4

5

6

e- Quanto tempo você tem se
sentido com muita energia?

1

2

3

4

5

6

f- Quanto tempo você tem se
sentido desanimado e abatido?

1

2

3

4

5

6

g- Quanto tempo você tem se
sentido esgotado?

1

2

3

4

5

6

h- Quanto tempo você tem se
sentido uma pessoa feliz?

1

2

3

4

5

6

i- Quanto tempo você tem se
sentido cansado?

1

2

3

4

5

6
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10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou
problemas emocionais interferiram em suas atividades sociais (como visitar amigos,
parentes, etc)?

(circule uma)

Todo o tempo..........................................................................................1
A maior parte do tempo..........................................................................2
Alguma parte do tempo..........................................................................3
Uma pequena parte do tempo................................................................4
Nenhuma parte do tempo.......................................................................5

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?
(circule uma em cada linha)

Definitiva- A maioria
mente
das vezes Não sei
verdadeira verdadeira

A
maioria
das
vezes
falsa

Definitivamente
falsa

a- Eu costumo adoecer um pouco
mais facilmente que as outras
pessoas

1

2

3

4

5

b- Eu sou tão saudável quanto
qualquer outra pessoa que eu
conheço

1

2

3

4

5

c- Eu acho que a minha saúde vai
piorar

1

2

3

4

5

d- Minha saúde é excelente

1

2

3

4

5
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Anexo 5 - Escala de Borg modificada
0

Nenhuma

0,5

Muito, muito leve

1

Muito leve

2

Leve

3

Moderada

4

Pouco intensa

5

Intensa

6
7

Muito intensa

8
9

Muito, muito intensa

10

Máxima
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Anexo 7 - Características gerais e TC6M por paciente

Caso

Sexo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
M
F
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
F
M
M
M
F
F
F
F
M
F
M

Dados gerais e sintomas
Idade
Carga tabágica
mMRC BDI
(anos)
(m/a)
53
45
52
45
52
46
54
58
46
35
29
60
29
59
36
61
55
43
53
58
58
47
30
46
40
41
51
18
60
53
37
35
50
60
40

36
50
35
56
40
10
38
63
46
4
10
35
1
51
15
18
26
60
37
14
41
47
0
50
48
70
77
0
90
50
5
1
6
0
1,5

1
1
3
1
1
0
3
1
3
2
0
2
1
1
0
3
1
2
2
1
1
4
3
1
4
2
1
1
2
2
3
1
1
2
1

TC6M
Distância
Distância
(metros)
(% pred)

11
6
6
12
12
10
4
6
3
6
12
5
6
8
9
5
9
7
6
10
10
3
4
11
3
6
9
11
9
6
6
9
8
10
11

462
370
400
660
517
442
280
NA
150
470
587
415
403
456
450
330
360
436
360
540
518
416
515
515
372
525
470
630
533
463
590
440
405
420
560
2

118
111
105
162
129
108
75
NA
38
115
131
116
93
122
111
96
96
106
95
147
146
106
116
133
85
124
121
136
158
140
139
110
112
119
151

BDI: índice de dispneia basal; IMC: índice de massa corpórea; kg/m : kilograma por metro quadrado;
mg/dL: miligramas por decilitros; mMRC: Modified Medical Research Council Dyspnea Scale; m/a:
maços-ano; TC6M: teste de caminhada de 6 minutos.
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Anexo 8 - Dados do TCPE por paciente
Parte 1

Caso

O2 pico
(mL/kg/min)

O2 pico
(% pred)

O2% no LA
(% pred)

Pulso de O2
(% pred)

PETCO2 no LA
(mmHg)

VE/ CO2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1,51
2,11
1,54
1,91
1,55
2,87
1,50
NA
1,74
2,15
3,27
1,42
3,33
1,74
1,97
1,47
1,46
1,75
1,77
1,44
1,55
1,72
3,29
3,02
1,52
2,68
2,66
3,61
1,53
1,73
1,82
1,99
2,92
1,46
2,84

63,0
71,7
50,1
112,7
93,3
59,2
47,4
NA
40,3
99,3
77,0
81,9
43,1
57,9
62,9
84,0
63,6
60,9
73,8
91,6
105,4
75,0
48,8
90,4
50,5
46,8
94,4
67,0
71,8
91,1
86,5
90,5
60,0
81,9
76,0

47,2
64,4
36,8
64,8
37,9
34,8
27,9
NA
23,6
60,7
63,2
54,9
30,1
38,9
41,9
57,2
48,1
38,8
54,5
81,1
68,2
34,3
27,5
30,4
17,9
39
55,6
37,8
51,4
63
51,2
40,2
36
57
47,5

82,0
88,6
70,0
123,0
103,9
77,6
63,2
NA
57,1
113,5
82,4
99,2
53,9
61,2
86,8
101,7
82,7
76,7
91,4
101,4
97,3
95,7
58,9
105,4
65,3
60,1
88,3
68,8
83,4
100,3
87,6
104,1
73,3
109,4
93,7

29,4
34,9
24
35,8
36,9
35
30,4
NA
20
31,3
54,6
34,6
34,8
35,9
36,1
35,1
32,3
25,4
43,7
24
38,9
34,1
39,3
35,7
37,8
30,2
40,3
39
39
35
32,3
32,2
37,7
29,4
33,9

42,8
31,2
45,4
30,0
23,0
35,9
36,2
NA
80,9
35,2
24,1
32,7
33,4
27,2
27,0
26,5
39,9
49,8
23,8
41,2
28,9
34,8
26,6
27,9
30,8
33,4
28,3
25,8
27,5
30,3
35,9
33,2
23,7
34,0
29,4

Slope

LA: limiar anaeróbico; ml/kg/min: mililitros por kilograma por minuto; ml/min: mililitros por minuto;
mmHg: milímetros de mercúrio; NA: não se aplica; O2: oxigênio; PETCO2: pressão expirada de dióxido
de carbono; TCPE: teste cardiopulmonar de exercício; VE/ CO2: Ventilação minuto/produção de
dióxido de carbono; O2 pico: consumo de oxigênio no pico do exercício.

Anexos

102

Parte 2

Caso

Reserva
ventilatória (%)

Queda de CI
(%)

Dessaturação de
O2 (%)

Borg final
dispneia

Borg final
mmii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

43,8
8,6
10,9
5,6
21,7
10,5
9,3
NA
0,0
20,1
32,9
14,3
12,1
29,8
56,7
24,9
24,4
0,0
59,8
0,0
44,9
11,6
5,5
39,4
7,3
20,4
0,0
7,2
26,0
31,1
21,4
0,0
10,4
26,7
0,0

5,4
23,3
24,6
7,1
6,9
16,8
33,5
NA
13,7
0,0
36,8
13,1
30,9
19,0
8,9
12,7
31,2
9,9
9,9
8,8
16,7
13,7
20,5
0,3
19,7
27,9
16,2
36,0
24,4
19,7
8,8
8,5
44,4
22,2
10,9

14
20
13
7
4
10
10
NA
35
4
5
4
17
23
11
4
13
12
4
18
10
10
18
4
7
15
11
14
12
6
9
6
21
11
13

5
10
10
5
7
10
7
NA
10
5
1
4
4
0
4
5
7
5
6
10
3
8
10
8,0
9
8
10
8
10
9
9
10
10
7
9

5
1
9
1
10
2
5
NA
9
3
0
5
3
0
4
2
6
7
8
9
10
5
10
6
8
0
10
4
10
9
10
8
1
4
5

CI: capacidade inspiratória; NA: não se aplica; O2: oxigênio; mmii: membros inferiores

Anexos

103

Anexo 9 - Dados da prova de função pulmonar por paciente

Caso

CVF
(% pred)

VEF1
(% pred)

VEF1/CVF
(% pred)

CPT
(% pred)

VR
(% pred)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

100
47
75
111
74
80
95
85
58
98
92
67
66
56
109
95
112
94
107
75
105
80
59
104
45
82
104
60
60
116
106
82
75
99
60

91
46
53
91
62
61
41
46
47
98
67
64
40
45
98
61
69
71
102
70
111
62
35
88
31
47
76
49
43
97
83
57
33
70
54

91
46
53
91
62
61
41
46
47
98
67
64
40
45
98
61
69
71
102
70
111
62
35
88
31
47
76
49
43
97
83
57
33
70
54

93
78
103
109
97
105
146
133
83
96
97
81
98
81
118
126
132
114
118
96
108
91
87
101
97
109
104
80
88
119
104
112
100
127
66

59
148
170
151
137
167
256
208
140
87
121
92
204
128
144
197
195
159
113
137
109
106
166
87
230
178
105
143
150
133
96
192
147
188
74

VR/CPT
20
57
49
38
44
46
54
50
49
25
31
37
52
53
32
52
45
40
53
46
33
34
48
25
65
46
31
40
57
35
24
44
44
49
31

DLCO
(% pred)
41
48
28
116
65
50
30
45
26
81
79
70
39
38
62
59
32
35
79
40
71
49
35
95
24
31
78
57
48
74
61
56
76
74
60

CPT: capacidade pulmonar total; CVF: capacidade vital forçada; DLCO: capacidade de difusão do
monóxido de carbono; L: litros; ml/min/mmHg: mililitro por minuto por milímetro de mercúrio; n: número
de pacientes; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; VR: volume residual.
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Anexo 10 Dados de ecocardiograma transtorácico e CCD por paciente
(quando presente)
Ecocardiograma

Cateterismo cardíaco direito

Caso

VRT
(m/s)

FEVE
(%)

VD (cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

224
NA
315,6
204
228
308
295
312
438
NA
201
314
300
365
NA
NA
276
404
286
NA
252
319
NA
234
488
NA
NA
213
NA
NA
265
NA
300
276
NA

70
64
60
69
69
66
69
61
62
71
69
62
59
56
70
65
66
64
68
69
65
68
67
67
67
63
69
70
61
68
68
64
65
67
68

3,9
4,7
4,2
3,9
3,7
5,1
3,6
5,1
5,3
4,1
3,6
4,6
4,8
5
4
3,9
2,8
4,5
4,1
4,1
3,4
4,8
4,2
4
6
3,9
3,8
4,1
3,5
4,2
3,6
3,8
4,9
3,6
4,1

PAPm
(mmHg)

RVP
(Wood)

Índice
cardíaco
2
(L/min/m )

POAP
(mmHg)

34
25

4,8
3,7

2,32
2,67

10
9

29

2,8

2,77

14

36
51

3,4
5,63

2,01
4,23

25
11

21
29
55

2,9
3,4
10,8

2,36
3,18
2,39

10
8
15

37
10
21

7,9
1,4
2,2

2,38
2,65
2,33

6
3
12

37
31

6,6
3,4

2,75
2,65

8
15

53
27

10,7
4,7

3,02
2,02

7
10

18

1,7

2,33

12

37
23

2,7
2,4

2,75
2,24

20
13

CCD: cateterismo cardíaco direito; cm: centímetros; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo;
2
L/min: litros por minuto; L/min/m : litros por minuto por metro quadrado; mmHg: milímetros de
mercúrio; n: número de pacientes; NA: não se aplica; PAPm: pressão de artéria pulmonar média;
POAP: pressão de oclusão da artéria pulmonar; RVP: resistência vascular pulmonar; VD: ventrículo
direito; VRT: velocidade de regurgitação tricúspide.

