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Introdução. A intolerância ao esforço é uma queixa comum de pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC) e está associada ao maior risco de morte. Esta pode resultar de limitações cardiovasculares, 
pulmonares e/ou metabólicas e, é habitualmente avaliada através de testes de esforço(TE) submáximos. Os 
TE são empregados nos programas de reabilitação para diagnóstico funcional, julgamento de resposta clínica 
a terapêutica, assim como para prescrição de exercícios físicos. Objetivos. Comparar o estresse cardiopul-
monar em resposta ao Teste Incremental em esteira (TIe) e ao Teste de caminhada de 6 minutos (TC6), assim 
como sua reprodutibilidade. Método. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de acordo com o número de 
protocolo CAAE 22483913.5.0000.5200. Trata-se de um estudo piloto experimental com amostra por conveniên-
cia de pacientes com DPOC moderado-grave, do programa de reabilitação cardiopulmonar do HOF/Recife-PE. O 
TC6 baseou-se na metodologia proposta pela ATS e o Tie(Esteira Athletic-Advanced 550EE, Brasil)  metodologia 
empregada no serviço, com velocidade inicial de 2 km/h e, a cada minuto, a velocidade era incrementada em 0,5 
km/h. Foram medidos, no início e imediatamente ao término dos testes:  Pressão Arterial(PA)(Esfingnomanômet-
ro-Unitec,Brasil), Frequência Cardíaca(FC) e Saturação Periférica de Oxigênio(SpO2)(Oxímetro DX-2022/Dixtal, 
Brasil) Escala de Borg de Dispneia(EBD) e Fadiga(EBF), Frequência Respiratória(FR), Capacidade Inspiratória(CI)
(ventilômetro-wright analógico Ferraris/Mark-8), Volume Minuto (VE), ventilação voluntária máxima(VVM), gas-
to ventilatório (VE/VVM), gasto cardíaco(∆FC=FC(final)-FC(inicial)),  velocidade máxima(Velmáx) e distância 
caminhada no TC6(DC6). Cada paciente realizou os dois testes (TC6 e TIe) no mesmo dia, com um intervalo 
de 30min. Os testes foram repetidos após uma semana para avaliar reprodutibilidade. A comparação entre os 
testes(TIe versus TC6) e os dois momentos(dia 1 versus dia 2), foi realizada através do teste t-amostra pareada. 
Para avaliar a correlação entre variáveis paramétricas foi utilizada a prova de correlação de Pearson. O nível de 
significância foi de 95% (p ≤ 0,05). Resultados. oito voluntários concluíram o estudo(61,25±13,69anos; VEF1/
CVF(%)=50,25±16,1; 25,03±5,77Kg/m2). Não houve diferença entre os dois momentos testados para cada teste, 
no entanto, as variáveis do TIe apresentaram melhores níveis de reprodutibilidade(SpO2: r=0,96versusr=0,45; 
VE/VVM:r=0,64versusr=0,54; FCmax%:r=0,78versusr=0,39; Velmáx:r=0,82;DC6:r=0,49). Quando comparados 
os testes entre si, apesar do sugestivo maior gasto ventilatório (41,07±21,41%versus31,03±14,82%) apenas 
as respostas referentes à FC foram maiores no TIe(FC%máx=81,50±10,10 versus 59,70±11,20,p=0,001;∆
FC=50,37±12,12 versus 11,50±7,54bpm,p=0,000). Conclusão. Houve melhor reprodutibilidade das variáveis 
cardiopulmonares no TIe que no TC6, além disso sugerimos que através do maior estresse atingido ao TIe, pos-
samos avaliar mais acuradamente as limitações cardiopulmonares como causas da baixa tolerância ao esforço 
em pacientes com DPOC.  

Descritores: Teste de caminhada de 6 minutos; Teste incremental em esteira; DPOC.
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