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Apresentação

Prezado (a) leitor (a),

A queixa de dispneia é uma queixa comum em indivíduos atletas e é sempre uma questão
desafiadora. A dúvida reside se o indivíduo atingiu a sua capacidade máxima de exercício
ou se existe alguma doença contribuindo para este sintoma. Saber quando e como investigar
esses indivíduos permance sempre em discussão.

No PP deste mês,  discute-se  a investigação de dois casos de atletas apresentando dispneia.

Espero que tenham uma boa leitura.

Dr.  Aldo Agra de Albuquerque Neto.
Editor-chefe do Pneumologia Paulista.
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VARIÁVEL VALOR  OBTIDO
VO2 (mL/kg/min) 41,4 (105% do previsto)

FC 175 (98% do previsto)

Pulso de O2 (VO2/FC) 17 (107% do previsto)

Reserva ventilatória (1-VE/VVM) 0,23

Inclinação do VE/VCO2 24

PetCO2 45

Menor VEF1 pós-esforço 3,08L (89% do previsto)

SpO2 93%

Escala de Borg (dispneia) 10
Escala de Borg (cansaço de
membros inferiores) 8

Tabela 1. Valores obtidos no pico do esforço no TECP
incremental.

VO2: consumo de oxigênio; FC: frequência cardíaca; VE: ventilação-minuto;
VVM: ventilação voluntária máxima; PetCO2: pressão parcial do CO2

2

 no
alvéolo ao final da expiração; SpO : saturação de pulso de oxigênio.

Os casos clínicos abaixo vêm ilustrar diferentes
diagnósticos frente ao atleta com dispneia.

Caso Clínico 1

Um homem de 41 anos procurou seu pneumologista
queixando-se de queda do rendimento no ciclismo por
sintoma de dispneia. Referia melhora em poucos minutos
após a interrupção do exercício, levando-o a retomar a
atividade em menor intensidade após a melhora. Não havia
comorbidades exceto pelo relato de sintomas compatíveis
com asma na infância, ausentes após a adolescência. À
consulta apresentava ausculta pulmonar normal e
saturação de pulso de oxigênio (SpO2) de 96% em ar
ambiente. Não havia exposições ambientais significativas
ou alergias.

Sua espirometria de repouso revelou volume
expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e
capacidade vital forçada(CVF) normais, 90 e 109% do
previsto respectivamente, e relação VEF1/CVF = 68, abaixo
do limite inferior da normalidade. Não foi proposto
tratamento inicialmente e o paciente foi submetido a um
teste cardiopulmonar de exercício para investigação do
mecanismo de limitação ao esforço, incluindo a pesquisa
para broncoespasmo induzido pelo exercício (BIE).
Realizou-se um teste incremental em rampa e avaliação
seriada do VEF1 (Tabela 1). O paciente fez um teste máximo
em esteira com duração adequada chegando a 15,8km/h
com 0% de inclinação. Não houve queda significativa do
VEF1 apesar de dispneia muito intensa no pico do esforço.

VO2: consumo de oxigênio; FC: frequência cardíaca; VE:
ventilação-minuto; VVM: ventilação voluntária máxima;
PetCO2: pressão parcial do CO2 no alvéolo ao final da
expiração; SpO2: saturação de pulso de oxigênio.

Houve um padrão de queda pouco significativa da
pressão parcial do CO2 no alvéolo ao final da expiração
(PetCO2) no pico do esforço e reserva ventilatória limítrofe,

achados frequentemente encontrados em limitações
ventilatórias ao esforço, apesar de não haver
hiperventilação (inclinação da ventilação-minuto por
eliminação de CO2  (VE/VCO2) normal). Foi então optado
por reavaliar a possibilidade de BIE com um novo
protocolo de carga constante. Considerando uma maior
sensibilidade desse protocolo, o paciente é levado a cerca
de 80% da intensidade máxima obtida no teste incremental
em 2 a 4 minutos e mantido nessa intensidade por mais 4
a 6 minutos (Figura 1). A medida seriada do VEF1 foi
novamente realizada (Figura 2).

O paciente apresentava sibilos expiratórios e a primeira
aferição do VEF1 após o pico do esforço revelou queda
significativa em relação ao repouso (27%). Diante do
quadro clínico foi optado por administrar 200mcg de
salbutamol inalado com pronta reversão do achado.

Seis meses após o primeiro exame, 5kg mais leve e já
usando corticoide inalatório para tratamento de asma
apresentava VEF1 (108% do predito) e VEF1/CVF (0,78)
normais, sem a queixa anterior de queda de rendimento.
No mesmo dia da espirometria o paciente foi submetido a
novo teste incremental para programação de treinamento
baseado nos limiares ventilatórios (Tabela 2), chegando
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Fig. 2. Espirometria antes e após teste de carga constante revelando queda
de 27% (930mL) do VEF1 5 minutos após o pico do esforço.

Fig. 1. Equivalentes ventilatórios ao longo de teste de carga constante.

VARIÁVEL VALOR  OBTIDO
VO2 (mL/kg/min) 49,3 (125% do previsto)

FC 174 (97% do previsto)

Pulso de O2 (VO2/FC) 20 (129% do previsto)

Reserva ventilatória (1-VE/VVM) 0,41

Inclinação do VE/VCO2 27

PetCO2 41

Menor VEF1 pós-esforço 3,5L (89% do previsto)

SpO2 95%

VO2: consumo de oxigênio; FC: frequência cardíaca; VE: ventilação-minuto;
VVM: ventilação voluntária máxima; PetCO2: pressão parcial do CO2

2

 no
alvéolo ao final da expiração; SpO : saturação de pulso de oxigênio.

Tabela 2. Valores obtidos no pico do esforço do segundo
teste incremental, 6 meses após o primeiro.

a 16,9km/h na esteira. Houve ganho de desempenho,
normalização do comportamento do PetCO2 e ampliação
da reserva ventilatória. Nova aferição seriada do VEF1 foi
feita após teste máximo revelando queda não significativa
do VEF1 (7%).

VO2: consumo de oxigênio; FC: frequência cardíaca; VE:
ventilação-minuto; VVM: ventilação voluntária máxima;
PetCO2: pressão parcial do CO2 no alvéolo ao final da
expiração; SpO2: saturação de pulso de oxigênio.

Caso Clínico 2:

Atleta profissional do sexo feminino, 20 anos, jogadora
de vôlei, previamente hígida. Relata que há 3 anos, durante
treino físico de alta intensidade e longa duração, vinha
apresentando episódios de dispneia súbita associada à
alteração na voz (rouquidão e dificuldade na fala) com
duração de 30 a 60 segundos, com melhora espontânea,
após o repouso. Entretanto, negou episódios durante os
jogos de sua modalidade. Negava sintomas dispépticos e
de via aérea superior. Exame clínico dentro da
normalidade.

Paciente foi submetida a uma prova de função pulmonar e
a um teste de esforço cardiopulmonar (TECP) de carga constante
para pesquisa de BIE. A análise da espirometria pré-TECP e
pós-TECP (tabela 3) se encontra dentro da normalidade.

O TECP por sua vez, foi realizado em cicloergômetro,
em protocolo de carga constante, concomitantemente à
nasobroncoscopia flexível diagnóstica, para pesquisa de
disfunção laríngea induzida por esforço, sendo durante o
teste detectado laringoespasmo.

Discussão

Atletas saudáveis, dada a boa reserva ventilatória, não
costumam relatar dispneia; contudo, mediante esse
sintoma, devem ser amplamente investigados. Os
diagnósticos diferenciais mais comuns nesse contexto são
broncoespasmo induzido por esforço (BIE),
hiperventilação, obstrução laríngea induzida pelo esforço
(OLIE) e condições cardíacas1. A literatura aponta que até
70% dos atletas relatam dispneia2, e a asma é a doença
crônica mais comumente diagnosticada, nessa
população3. Sintomas respiratórios, relatados por esses
indivíduos, têm sido erroneamente atribuídos à asma
esforço induzida, isso pode estar relacionado ao
subdiagnóstico de outras condições4.

Broncoespasmo induzido pelo exercício (BIE) é uma
condição inflamatória brônquica que leva a redução de
fluxo aéreo, tosse, sibilância, dispneia e opressão torácica
durante ou logo após exercício vigoroso5. A história clínica
é caracterizada por sintomas desproporcionais aos
percebidos habitualmente durante o esforço e sem imediata
resolução após o repouso, podendo persistir por dezenas
de minutos a horas. Tais achados são mais facilmente
percebidos se houver rápido incremento na intensidade
do exercício e na presença de ar frio, seco ou poluído,
como também nas práticas de esportes de inverno e
natação10,12.
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RESULTADOS PREVISTO LLN PRÉ % PÓS % VARIAÇÃO
CVF (L)     5,24 4,60 4,81 90% 4,85          0
VEF1 (L)     4,27 3,66 4,13 91% 4,32        +4
VEF1/CVF 86 89

Tabela 3. espirometria pré-TECP e pós-TECP dentro da normalidade.

Em alguns pacientes a queixa referida é apenas queda
do rendimento desportivo, especialmente naqueles
habituados à prática regular. BIE está presente em 5 a
20% da população geral, entretanto é nas crianças e
adolescentes que se faz mais prevalente. Ele é responsável
por cerca de 40% das queixas de dispneia e acomete até
19% dos adolescentes. A presença de asma é o principal
fator de risco, havendo associação de BIE em cerca de
40% dos asmáticos13,14.

Tais sintomas também estão presentes em diversas
doenças, incluindo asma não previamente diagnosticada,
e, portanto, a investigação requer avaliação objetiva por
exames complementares.

O teste cardiopulmonar de exercício (TCPE) é um exame
que pode confirmar o diagnóstico após a suspeita clínica.
Inicialmente sugere-se que o protocolo utilizado seja de carga
incremental em rampa logo após realização de espirometria
na mesma visita. O objetivo de tal protocolo é identificar a
aptidão física do paciente e a presença de outras limitações
(cardiovasculares, por exemplo) que possam fazer
diagnóstico diferencial11. Com um esforço máximo atingido
no teste a presença do BIE poderá ser documentada através
da medida seriada do VEF1 com 5, 10, 15 e 30 minutos após o
pico do esforço, confirmando o diagnóstico na queda de
pelo menos 10% do valor em repouso7.

Caso o TCPE incremental não seja elucidativo é
recomendado realizar o protocolo de carga constante,
baseado nas variáveis obtidas no teste incremental.
Objetiva-se uma rápida ascensão na intensidade do
esforço, porém sem provocar esgotamento metabólico
precoce. O protocolo de carga constante idealmente deve
ser realizado em sala a 20 graus Celsius e umidade
<10mgH2O/L (<50% de umidade relativa), apesar de tais
parâmetros não serem facilmente controláveis mesmo nos
centros mais tradicionais. A carga é elevada até a
estabilidade (steady state) entre 2 e 4 minutos e o paciente
é mantido por 4 a 6 minutos em uma intensidade suficiente
para manter a frequência cardíaca (FC) entre 80 e 90% da
máxima e ventilação-minuto (VE) de 80 a 90% da VE no
pico do teste incremental. Caso o teste incremental não
tenha sido realizado anteriormente, é possível estimar a
VE-alvo multiplicando o VEF1(L) por 21 ou ainda, mais
imprecisamente, levando a 60% da ventilação voluntária
máxima (VVM). A velocidade e inclinação da esteira ou
carga do cicloergômetro devem ser reduzidos caso o
paciente apresente extrapolação da FC ou VE para evitar
esgotamento precoce e mantê-lo por 4 a 6 minutos em alta
intensidade7. Após este período o VEF1 deve ser avaliado
da maneira seriada citada anteriormente.

A intensidade do BIE é classificada pela American
Thoracic Society (ATS)7  nos seguintes graus baseados na
magnitude de queda do VEF1 em relação ao basal:

• 10 a 24%: leve;
• 25-49%: moderado;
• ≥50%: grave;
• ≥30% em uso de corticoide inalatório (CI): grave.
Com maiores evidências acerca do benefício da

avaliação da função pulmonar por outros métodos como
oscilometria, há novos dados sobre o benefício desse
método também na avaliação pós-exercício. Price e
colaboradores observaram que apenas 10% dos
sintomáticos apresentavam alteração na espirometria e
oscilometria pós-esforço e 12% com alteração em ambos
não tinham sintomas, revelando lacunas de sensibilidade
de ambos os métodos.

A hiperpneia voluntária eucápnica (HVE) é uma
manobra de hiperventilação em repouso que requer a
inalação de uma mistura gasosa seca e que por conter
maior fração de CO2 (5%) evita alcalose significativa. O
paciente é orientado a manter ventilação-minuto
equivalente a 60-85% da VVM por 6 minutos.

À HVE é atribuída uma maior sensibilidade para BIE
devido à desidratação agressiva da mucosa respiratória,
entretanto é um teste de difícil acesso no Brasil e de pouca
reprodutibilidade. Sua maior utilidade é o valor preditivo
negativo para BIE, devendo ser evitada em pacientes que
já tenham diagnóstico de asma ou alterações
significativas na espirometria de repouso6,9,10.

O tratamento do BIE passar primordialmente pela
presença ou não de asma, devendo esta ser
adequadamente tratada. Para os não-asmáticos e
asmáticos com sintomas de BIE apesar de tratamento
otimizado estão indicadas as seguintes medidas: uso de
beta-agonista inalatório de curta duração 15 minutos
antes da atividade, exercício de aquecimento7 e tratamento
de rinopatias que levem à respiração bucal. Sintomas
diários ou refratários podem ser conduzidos com beta-
agonistas de longa ação, adição de corticoide inalatório
ou antileucotrieno, assim como nos asmáticos, devendo-
se evitar o uso diário de beta-agonista de curta duração
pelo risco de down-regulation6,15. Documentação junto ao
comitê olímpico sobre uso de tais medicações não devem
ser esquecida.

Em atletas, o BIE é considerado o principal diagnóstico
diferencial, à despeito dos estudos consistentemente
destacando uma fraca correlação entre a presença de
sintomas de asma e evidência objetiva de BIE2,4. A razão
para a pobre valor preditivo dos sintomas é incerto, mas
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pode estar relacionada com uma elevada prevalência de
condições que mimetizam asma, como por exemplo, uma
obstrução temporária ao nível da laringe4.

 Na sua forma mais leve, a obstrução laríngea induzida
pelo esforço (OLIE) é vista como uma pequena diminuição
na área de secção transversal da entrada da laringe, ao
passo que na sua forma mais grave, a entrada da laringe
pode ser completamente obstruída16. Obstrução da entrada
da laringe durante o exercício pode surgir em qualquer nível
da supraglote (isto é, aritenóides e estruturas de apoio) ou
nível glótico (isto é, cordas vocais)17. Contudo, o mecanismo
subjacente de OLIE em atletas é atualmente desconhecido. 

Algumas possíveis etiologias são apontadas: 1)
irritantes laríngeos (doença do refluxo gastroesofágico
(95%), irritantes ambientais); 2) desordens psicogênicas
(depressão, estresse pós-traumático, transtorno de
ansiedade generalizado); 3) condições neurogênicas.

Existe uma maior prevalência de OLIE em atletas do
sexo feminino, jovens e com uma tendência a maior
percepção do estresse psicossocial. Embora, seja mais
comum em mulheres dos 20 aos 40 anos de idade, pode
ocorrer em ambos os sexos e em todos os níveis de
habilidade atlética. A incidência exata na população é
desconhecida18. Em um estudo com 370 atletas de elite,
5,1% (18 do sexo feminino, 1 masculino) tiveram estridor
inspiratório altamente sugestivos de OLIE; além disso, BIE
foi concomitante em 53% dos avaliados19. Em um
ambulatório de doenças respiratórias para atletas,
Nielsen et al., avaliou 88 atletas e encontrou uma alta
prevalência de OLIE (35,2%), incluindo OLIE overlap com
asma (12,5%). Nessa população, deve explicar por que alguns
atletas ainda apresentam sintomas respiratórios induzidos
por exercício, à despeito do tratamento adequado para
asma4. As dimensões da laringe são conhecidas por causar
a limitação do fluxo expiratório, em mulheres,
especialmente as praticantes de exercícios aeróbicos. Isto
posto, é possível que pequenas dimensões das vias aéreas
superiores contribuam para a ocorrência da OLIE20.

O padrão ouro para o diagnóstico de OLIE é a laringoscopia
contínua durante o exercício, essa técnica emprega a
nasoendoscopia flexível que fornece uma filmagem contínua
das estruturas laríngeas durante o exercício4. A natureza
ininterrupta do exame é importante, já que os sintomas
podem rapidamente desaparecer à cessação do exercício.

O tratamento deve ser guiado pelo fator causal da OLIE
e geralmente se dá em caráter multidisciplinar, podendo
incluir desde o especialista pneumologista,
otorrinolaringologista, alergologista e fonoaudiólogo18.
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