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Apresentação

Caro(a) sócio(a),

No dia a dia da nossa prática clínica, temos que estar aptos a manejar uma grande variedade

de exames complementares que compõem o arsenal diagnóstico da pneumologia. A escolha

correta e a adequada interpretação dos resultados destes exames são fundamentais para uma

condução efetiva dos nossos pacientes.

Nesta edição do Pneumologia Paulista trazemos a discussão de um exame altamente

informativo e, muitas vezes, subutilizado na prática clínica cotidiana: teste de exercício

cardiopulmonar.

Esperamos que aproveitem. Boa leitura.

 

Dr. Rodrigo Athanazio

Editor-chefe do Pneumologia Paulista

Diretor de Publicações da SPPT
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Teste de Exercício Cardiopulmonar na
Investigação de Dispneia em Atletas
Camila Melo Coelho Loureiro1, Andrei Cordeiro de Assis2, Eloara Vieira Machado Ferreira3

1,2,3Setor de Função Pulmonar e Fisiologia Clínica do Exercício (SEFICE), Disciplina de Pneumologia -
EPM/UNIFESP

Caso Clínico

Paciente do sexo feminino, 19 anos, estudante,
encaminhada para avaliação devido à queixa de
“cansaço” para as atividades físicas. Relatava dispneia
ao realizar treino de futebol, com piora nos últimos meses,
às vezes associada à dor torácica em aperto e tosse seca.
Os sintomas surgiam durante o treino de alta intensidade
e melhoravam após algumas horas de repouso.
Antecedentes pessoais: asma na infância e rinite alérgica
(sem tratamento atual); nega tabagismo ou exposições
ambientais. Sem história de atopia na família. Ao exame
físico, bom estado geral, eutrófica, dados vitais normais e
exame segmentar sem alterações.

Na avaliação inicial, realizou radiografia de tórax
(Figura 1) e prova de função pulmonar (Figura 2) normais.
Indicado teste de exercício cardiopulmonar
(ergoespirometria) (Figura 3) para avaliação de dispneia
aos esforços, com suspeita de broncoespasmo induzido
pelo exercício. Realizado protocolo incremental com rampa
de 15 W/min até o limite máximo da tolerância,
interrompido pela paciente em 163 W, sem intercorrências,
com evidências objetivas (FC PICO 94% previsto e RER PICO

1,30) e subjetivas (“Fadiga de membros inferiores” 10/10
na escala de Borg e “Dispneia” 9/10 na escala de Borg) de
esforço máximo. Foram realizadas espirometrias seriadas
após 5, 10, 15 e 20 minutos do término do exercício (Figura
4). As respostas metabólicas, cardiocirculatórias,
ventilatórias e de trocas gasosas durante o exercício foram
normais, exceto pela taquipneia no pico do exercício (f =
54 irpm). Consumo de oxigênio no pico do exercício (V’O2

PICO

2

) de 1883 mL/min (112% previsto brasileiro) e relação
com a carga dentro da normalidade (∆V’O /∆WR = 10 mL/
min/W). Limiar de lactato estimado em 64% do V’O2 

2

máximo

Figura 1. Radiografia de tórax da paciente. Incidências póstero-anterior
(esquerda) e perfil (direita).

BASAL 
(pré-exercício)

Atual Previsto %Previsto

CVF (L) 4,65 3,25 143

VEF1 (L) 3,77 3,22 116

VEF1/CVF 0,81 0,87 92

FEF25-75% (L/s) 3,49 3,70 94

FEFmax (L/s) 7,14 6,62 107
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Figura 2. Prova de função pulmonar. Valores numéricos (tabela), curvas
fluxo-volume e volume-tempo.

previsto. Padrão fisiológico de incremento da frequência
cardíaca em relação ao consumo de oxigênio (∆FC/∆V’O  =
57 bat/L), reserva cronotrópica no pico do exercício de 6%
(FC MÁX 2 = 189 bpm). Pulso O  PICO foi 120% previsto com

Eloara Vieira Machado Ferreira 
Rua D. Adma Jafet 74 - conj 96
Bela Vista São Paulo / SP 
eloaravmf@yahoo.com.br
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Figura 3. Teste de exercício cardiopulmonar incremental, em rampa, limitado por sintomas.
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Figura 4. Manobras espirométricas realizadas antes do exercício (basal), após 5, 10, 15 e 20 minutos do esforço, e pós-broncodilatador (30min). Linha
vermelha demarca a redução do VEF1 ≥ 10% do VEF1 basal.
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morfologia normal da curva. A pressão arterial elevou-se
a 130x80 mmHg (PA EPOUSO

2

 = 100x68 mmHg) e ausência de
alterações eletrocardiográficas. Presença de reserva
ventilatória avaliada pela relação V’E/VVM de 0,58 no pico
do exercício. Comportamento fisiológico entre a ventilação
e produção de CO  (∆V’E/∆V’CO2 PCR

2

 = 24) assim como da
pressão expiratória final de CO  (PEFCO2) e sem
dessaturação da oxiemoglobina pela oximetria de pulso
(SpO2 REPOUSO 2 e SpO  PICO

1

 = 100%). Entretanto, após o término
do exercício, observou-se declínio progressivo de 900 mL
(23,6%) do VEF , com reversão após o uso de 400mcg de
salbutamol, compatível com diagnóstico de
broncoespasmo induzido pelo exercício (Figura 4).

Discussão

Alguns sintomas como dispneia aos esforços, fadiga
ou piora da performance durante o exercício podem
ocorrer em indivíduos saudáveis, sem história de doenças
conhecidas, assim como em atletas recreacionais ou de
elite. O diagnóstico diferencial da dispneia em atletas é
bastante amplo, incluindo anemia, doenças infecciosas,
desordens musculoesqueléticas, cardiopatias estruturais,
arritmias, doenças pulmonares crônicas, obstrução
laríngea ou disfunção de cordas vocais, causas
psicogênicas e, mais frequentemente, broncoespasmo
induzido pelo exercício, com prevalência de até 50% em
atletas de competição1-3. Atualmente, o termo
“broncoespasmo induzido por exercício” (BIE) é mais aceito
na comunidade científica, uma vez que não presume que o
paciente tenha asma exacerbada pelo exercício, mas sim
uma outra condição com características clínicas e
patológicas distintas. O BIE é definido como estreitamento
agudo transitório das vias aéreas inferiores, de gravidade
variável, associado ou não a sintomas respiratórios, que
ocorre logo após e, em alguns casos, durante o exercício.
É usualmente descrito em indivíduos asmáticos, mas pode
ocorrer também na ausência de asma4,5.

Existem vários mecanismos para explicar a ocorrência
de BIE, incluindo as teorias térmica, osmótica e vascular,
as quais devem atuar conjuntamente na fisiopatologia
desta condição5. Durante o exercício, a hiperventilação
leva ao resfriamento e desidratação da mucosa das vias
aéreas. O resfriamento estimula os receptores colinérgicos
que aumentam o tônus da musculatura lisa e secreção
nas vias aéreas6 enquanto a perda de água torna o fluido
superficial das vias aéreas hiperosmolar, com
consequente liberação de mediadores inflamatórios por
meio da ativação de mastócitos, eosinófilos e neutrófilos,
os quais causam contração da musculatura lisa das vias
aéreas7,8. Durante e, principalmente após o exercício, o
processo de reaquecimento ocorre como resposta
fisiológica ao resfriamento prévio e causa hiperemia
secundária, com aumento da permeabilidade capilar,
contribuindo para o vazamento de fluido dos capilares

da submucosa. Este estresse osmótico e mecânico pode
também desempenhar um papel no remodelamento
brônquico em atletas9,10.

A prevalência de BIE pode ser influenciada pela idade,
sexo, etnia, tipo de esporte e condições ambientais5. Na
maioria dos estudos, costuma ser mais comum em jovens
e mulheres e menos frequente em caucasianos. Exercícios
realizados em baixas temperaturas, ar seco e na presença
de alérgenos ou poluição ambiental estão mais associados
à ocorrência de BIE, sobretudo em atletas de elite11-14.
Atletas de esportes de inverno têm alta incidência de BIE,
uma vez que estão repetidamente expostos ao ar frio, com
baixa umidade relativa do ar, especialmente aqueles
praticados a céu aberto. O esqui cross-country foi o esporte
com maior prevalência conforme estudo de Larsson et al
que mostrou a presença de hiperresponsividade
brônquica em 23 de 42 atletas15. A prevalência também é
significativamente influenciada pelos critérios utilizados
para o diagnóstico, sejam sintomas autorrelatados ou
exames complementares. Sibilância, opressão torácica,
dispneia e tosse e, menos comumente, dor torácica,
produção excessiva de muco ou sensação de
descondicionamento físico podem não estar presentes ou
ocorrer em outras condições, não devendo o diagnóstico
ser baseado apenas em sintomas devido à baixa
sensibilidade e especificidade3,5,16. Sempre deve ser
realizada prova de função pulmonar e, quando esta for
normal em repouso, deve ser seguida de investigação de
BIE (Figura 5).

Os testes para avaliação de BIE podem ser diretos ou
indiretos. Nos testes diretos, o agente farmacológico
(metacolina, histamina ou carbacol) tem ação direta nos
receptores das vias aéreas causando broncoconstrição.
Nos testes indiretos, podem ser utilizados inalação de
agentes osmóticos (manitol ou salina hipertônica),
exercício ou hiperpneia voluntária eucápnica (teste
substitutivo do exercício por mimetizar a alta ventilação
produzida durante este), os quais vão levar à liberação de
mediadores endógenos com consequente broncocons-
trição17,18. Um estudo mostrou prevalência de 60% de
hiperresponsividade brônquica após teste com metacolina
(< 4 mg/mL) ou BIE após hiperpneia eucápnica voluntária,
em que os atletas inalavam mistura com 5% de CO2 em
temperatura ambiente por 6 minutos, sendo a ventilação
alvo “VEF1 x 30”2-19. Devemos analisar estes dados com
cautela uma vez que a natação pode ser um confundidor:
muitos atletas iniciaram a natação por orientação como
tratamento coadjuvante para a asma.

Os testes indiretos são mais específicos para avaliar a
hiperreatividade brônquica causada pela presença de
inflamação nas vias aéreas, sendo preferíveis aos testes
diretos, além de serem mais sensíveis para detecção de
BIE3,5. Em relação a outros testes indiretos, o teste de
exercício cardiopulmonar (TECP) pode apresentar algumas
vantagens por usar um estímulo natural para o
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desencadeamento da hiperreatividade brônquica ao
exercício18. Trata-se de um exame não invasivo que permite
a avaliação integrada entre o sistema respiratório,
cardiocirculatório e muscular, de forma a compreender
os mecanismos de limitação ao exercício, além da
avaliação de gravidade, prognóstico e acompanhamento
de várias condições cardiovasculares, pulmonares,
neuromusculares e até metabólicas20,21. Está indicado nos
pacientes em investigação de dispneia, ou mesmo na
suspeita de BIE, após avaliação clínica detalhada e
realização de exames iniciais em repouso (por ex.,
radiograma de tórax, espirometria pré e pós
broncodilatador, eletrocardiograma e ecodopplercardio-
grama) dentro da normalidade ou quando as alterações
encontradas não explicam os sintomas.

O TECP pode ser realizado em esteira ou cicloergômetro,
com protocolo de carga constante ou incremental,
conforme a indicação do teste, e na presença de médico
experiente e especializado em fisiologia do exercício. O
teste é limitado por sintomas e interrompido quando o
paciente alcança o limite máximo da sua tolerância ou
pelo examinador em situações de risco (Tabela 1). Para
avaliação de BIE, a recomendação da ATS/ERS é que o teste
deve ser realizado em condições ambientais ideais

(temperatura 20-25oC e umidade < 50%), com aumento de
rampa em 2-3 minutos para que o paciente alcance FC ≥
85% da máxima (95% se crianças ou atletas de elite) e
ventilação ≥ 60% da VVM, com duração do exercício menor
que 8 minutos [21,23]. Devem ser realizadas espirometria
basal e seriadas após o exercício, sendo diagnóstico de
BIE se queda do VEF1 ≥ 10% do basal, em duas medidas
consecutivas, dentro de 30 min após a cessação do
exercício4,20. De Fuccio et al demonstraram que em pacientes
com alta suspeita de BIE o TECP incremental em
cicloergômetro (duração de 8 a 12 minutos de carga)
apresentou a mesma reprodutibilidade e capacidade
diagnóstica que o teste de carga constante22. A carga
esperada era atingida após 3 minutos de exercício em que
frações progressivamente maiores eram colocadas a cada
minuto (60%, 70%, 90%). Os participantes deveriam manter
a carga alvo por no mínimo 4 minutos e no máximo 6
minutos. A ventilação deveria permanecer maior que 40%
da VVM por 4 minutos. O desfecho primário foi a redução
do VEF1, determinada pelo seu nadir após o teste, tendo
sido semelhante nos pacientes que realizaram os dois
exames, nas mesmas condições de temperatura ambiente
e umidade do ar, sendo tolerada variação de 2oC e 1% de
umidade entre os testes. A principal vantagem ao se

Figura 5. Fluxograma para investigação de asma induzida por exercício.
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realizar o protocolo incremental ao invés do protocolo
em carga constante é avaliar, além do BIE, outros
mecanismos de intolerância ao exercício que possam estar
relacionados aos sintomas ou associados à redução da
performance do atleta nos treinos ou nas competições 20.

O tratamento para BIE deve incluir a educação
paciente, com redução das exposições ambientais
relevantes, tratamento de comorbidades associadas e
farmacoterapia adequada para controle de sintomas,
profilaxia e resgate5. Atletas com asma documentada BIE
devem estar atentos às agências regulatórias de doping.
As medicações autorizadas pela WADA (World anti-doping
agency) são: corticoides inalatórios, antileucotrienos,
anticolinérgicos, xantinas, medicações anti Ig-E e alguns
beta-2 agonistas. Glicocorticoides por outra via (oral,
intravenosa, intramuscular ou retal) são proibidos. Beta-
2 agonistas também só estão autorizados por via
inalatória, conforme Tabela 2. Para os demais beta-2
agonistas e para dose de formoterol acima de 54 mcg, a
WADA exige o formulário de isenção de uso terapêutico.
Os critérios a serem cumpridos para a liberação das
medicações são testes de exercício de campo ou em
laboratório com redução do VEF1 ≥ 10% do basal24.

Conclusão

Sintomas inespecíficos como dispneia ou fadiga em
indivíduos saudáveis ou em atletas (recreacionais ou
competitivos) devem ser investigados de forma objetiva
por meio de exames realizados em repouso e durante o
exercício. Além da avaliação clínica, que em geral
direciona para a suspeita diagnóstica de BIE, deve ser
realizado espirometria pré e pós-broncodilatador e, no
caso de exame normal ou VEF1 levemente reduzido, deve-
se prosseguir a investigação durante o exercício
considerando-se a alta prevalência de BIE, especialmente
em atletas. Os testes diretos, devido à sua alta
sensibilidade, são melhores para excluir o diagnóstico
de asma, enquanto os testes indiretos, em contrapartida,
são melhores para confirmar o diagnóstico de asma e
são considerados como testes de escolha na suspeita de
BIE. Nesse contexto, o TECP  tem se mostrado ferramenta
útil para investigação de dispneia e avaliação de atletas
de alta performance, principalmente quando se opta por
instituir terapia farmacológica e resguardar o atleta na
avaliação de doping.

Tabela 2. Beta-2 agonistas de curta duração no tratamento de broncoespasmo induzido pelo exercício em atletas
(recomendação WADA - World anti-doping agency).

Fenoterol
Higenamine
Indacaterol
Olodaterol

Proibidos
Procaterol
Reproterol
Terbutaline
Tulobuterol
Vilanterol

Salbutamol - máximo de 1600 mcg inalados em 24 h em doses
divididas (não exceder 800 mcg em 12h)
Formoterol - máximo de 54 mcg inalados em 24h
Salmeterol - máximo de 200 mcg inalados em 24 h

Permitidos

Tabela 1. Principais indicações, contraindicações e determinantes da interrupção do teste de exercício cardiopulmonar.

Abreviaturas: ICC: insuficiência cardíaca crônica; BIE: broncoespasmo induzido pelo exercício; IAM: infarto agudo do miocárdio; SpO2: saturação de pulso
de oxigênio; PAS: pressão arterial sistólica sistêmica; PAD: pressão arterial diastólica sistêmica; BRE: bloqueio de ramo esquerdo.

Indicações
Avaliação da tolerância ao exercício e
possíveis fatores limitantes
Avaliação de intolerância ao esforço em
doenças cardiorrespiratórias
Avaliação pré e pós-operatória
Análise prognóstica em ICC e doenças
respiratórias crônicas
Avaliação de disfunção/ incapacidade em
doença pulmonar ocupacional
Transplante cardíaco e/ou pulmonar
Reabilitação cardiovascular e pulmonar
Diagnóstico de BIE
Avaliação da indicação e resposta a
intervenções terapêuticas

Contraindicações
IAM recente ou angina instável
Arritmias cardíacas não controladas
Estenose aórtica graveICC
descontrolada
Embolia pulmonar ou
sistêmica aguda
Doença febril aguda
Miocardite/ pericardite ativa
Dissecção aórtica aguda
Insuficiência respiratória aguda
SpO2 repouso < 85% ar ambiente
PAS > 220 ou PAD > 150 mmHg
Doença metabólica sistêmica
não controlada

Interrupção
Depressão significante do
segmento ST
Inversão de ondas T e
surgimento de onda Q
Padrão de BRE
Queda > 10 mmHg na PAS mais
outra evidência de isquemia
Angina moderada a grave
Sintomas de baixo débito
(tontura, lipotimia, síncope)
Sinais de hipoperfusão
(cianose ou palidez)
Arritmia ventricular sustentada
Desejo do paciente
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