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 Introdução: A Doença Pulmonar Intersticial (DPI) compreende um grupo diverso de 

doenças, em sua maioria crônicas, caracterizadas por processos inflamatórios pulmonares 

persistentes que podem resultar em fibrose e prejuízo das trocas gasosas. Essas manifestações 

frequentemente resultam em dispneia, dessaturação de oxigênio e intolerância ao esforço, que 

podem limitar a execução de atividades de vida diária (AVDs) e causar prejuízo na qualidade de 

vida relacionada à saúde (QVRS). A dessaturação ao esforço é preditor de morbidade e 

mortalidade nessa população. Portanto é importante investigar a sua associação com a limitação 

nas AVDs por dispneia e com a QVRS, fornecendo informações para um melhor manejo da 

doença. Objetivo: Verificar se a saturação de pulso de oxigênio (SpO2) e sua variação durante o 

Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6) se associam com a limitação nas AVDs e à QVRS em 

pacientes com DPI.  Métodos: O protocolo ocorreu em dois dias. No primeiro, os pacientes 

foram avaliados quanto à função pulmonar por pletismografia, manobra de difusão de dióxido de 

carbono (DLCO), considerando o ponto de corte de 50% para prejuízo na troca gasosa; limitação 

nas AVDs pela escala London Chest Activity of Daily Living (LCADL) utilizando-se o %total; e 

QVRS pelo Saint George’s Respiratory Questionnaire modificado para três meses (SGRQm) 

utilizando-se o %total e os domínios sintomas, atividade e impacto. No segundo dia foram 

avaliados quanto à capacidade funcional com o TC6, utilizando-se a distância percorrida em 

metros e % do previsto, bem como as variações da SpO2 (∆SpO2), sendo considerada 

dessaturação a redução ≥quatro pontos percentuais da SpO2 inicial.  Análise estatística: A 

análise da distribuição de dados foi realizada por meio do teste Shapiro-Wilk. Para as correlações, 

foram utilizados os coeficientes de correlação Pearson ou Spearman. O nível de significância 

adotado foi de 5%. Resultados: Foram avaliados 20 pacientes com DPI (13 mulheres) com 

média de idade de 62,5±11,3 anos, os quais 50% dos pacientes foram classificados com prejuízo 

na troca gasosa pulmonar. Dessaturação no TC6 foi observada em 85% dos pacientes, enquanto 

20% tiveram o teste interrompido por SpO2 <80%. As características da amostra estão descritas 

na Tabela 1. Foi identificado que a SpO2 inicial, SpO2 final e menor SpO2 do TC6 se 

correlacionaram com a pontuação na escala LCADL%total. A menor SpO2 e o ∆SpO2 (inicial-menor) no 

TC6 se correlacionaram com a pontuação de todos os domínios do questionário SGRQm (Tabela 

2). Esses resultados refletem a importância de usar a menor SpO2 como parâmetro de avaliação, 

visto que apresentou correlação com todos os desfechos, ao contrário da SpO2 final. O ∆SpO2 

(inicial-final) não correlacionou com nenhuma das variáveis testadas. Conclusão: A dessaturação foi 
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frequente em pacientes com DPI, sendo que quanto menor a SpO2 e maior dessaturação durante o 

TC6, maior a limitação nas AVDs por dispneia e maior o prejuízo na QVRS. Além disso, a 

menor SpO2 mostrou ser um parâmetro mais confiável que a SpO2 final para avaliar dessaturação 

ao esforço. 
Tabela 1. Caracterização da amostra. 

 n Média±DP 

IMC (Kg/m2) 20 26,6±5,46 

VEF1%prev. 19 68,1±24,8 

CVF%prev. 19 64,4±26,3 

DLCO (mmol/(min*kPa) 12 4,21±1,15 

DLCO %prev. 12 48,3±11,8 

TC6m 20 407±120 

TC6%prev. 20 73,8±20,3 

Menor SpO2 20 85,7±7,34 

∆SpO2(inicial-menor) 20 9,75±6,42 

∆SpO2(inicial-final) 20 6,75±4,87 

LCADL% total 20 34,9±13,9 

SGRQm (%) 20 48,0±19,1 

SGRQm (sintomas) 20 46,3±21,2 

SGRQm (atividade) 20 62,7±18,5 

SGRQ (impacto) 20 40,3±21,7 

DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corporal; Kg: quilograma; m: metros; VEF1: volume 

expiratório forçado no primeiro segundo; CVF: capacidade vital forçada; %prev.: percentual do 

previsto; DLCO: capacidade de difusão pulmonar para dióxido de carbono; mmol: milímetro de mol; 

min: minuto; kPa: quilopascal; TC6: teste de caminhada de 6 minutos; SpO2: saturação de pulso de 

oxigênio; LCADL: London Chest Activity of Daily Living; SGRQm: Saint George’s Respiratory 

Questionnaire modificado para três meses. 

 

Tabela 2.  Correlação entre SpO2 inicial, SpO2 final, menor SpO2 e ∆SpO2 durante o TC6 com a limitação 

nas AVDs e na qualidade de vida relacionada à saúde. 

 SpO2 inicial SpO2 final SpO2 menor ∆SpO2 (inicial-menor) ∆SpO2 (inicial-final) 

r p r p r p r p r p 

LCADL 

(%total) 

-0,44 0,04* -0,47 0,03* -0,54 0,01* 0,44 0,05 0,39 0,08 

SGRQ 

sintomas 

-0,35 0,13 -0,36 0,12 -0,54 0,01* 0,50 0,02* 0,30 0,19 

SGRQ 

atividade 

-0,41 0,07 -0,35 0,12 -0,54 0,01* 0,48 0,03* 0,22 0,35 

SGRQ 

impacto 

-0,24 0,31 -0,26 0,25 -0,59 0,006* 0,59 0,006* 0,23 0,33 

SGRQ 

total 

-0,33 0,15 -,033 0,15 -0,62 0,004* 0,59 0,006* 0,26 0,26 

SpO2: saturação de pulso de oxigênio; TC6: Teste de Caminhada de 6 minutos; AVDs: atividades de vida 

diária; LCADL: London Chest Activity of Daily Living; SGRQm: Saint George’s Respiratory 

Questionnaire modificado para três meses. *Significância estatística. 
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