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MÉTODOS 

Trata-se de estudo prospectivo e longitudinal. A população foi 

composta pelos pacientes tratados de TB pulmonar do ambulatório 

de TB do Hospital das Clínicas da UFMG entre 01 de janeiro de 

2012 e 30 de junho de 2016. Os pacientes foram submetidos a 

exames de avaliação da função pulmonar (espirometria e teste de 

caminhada de 6 minutos) em duas ocasiões.  

A espirometria foi realizada utilizando o espirômetro da marca Koko 

(Pulmonary Data Service, IncCompany. Louisville, CO, USA). A 

realização e a interpretação dos testes foram baseadas na ATS24 

e nas Diretrizes para Testes de Função Pulmonar da SBPT10.  

O teste de caminhada de seis minutos (TC6M)  foi realizado em um 

corredor de 25,6 metros utilizando um oxímetro portátil (Nonin 

Medical, INC. Plymouth, MN, USA), seguindo as recomendações 

da ATS. 

As variáveis foram digitadas em um banco de dados desenvolvido 

no programa Excel e analisadas por meio do programa 

StatisticalPackage for the Social Sciences, versão 22.0 (SPSS Inc, 

Chicago, IL, EUA). A avaliação da distribuição das variáveis foi 

realizada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. As variáveis 

contínuas foram expressas como média e desvio-padrão ou 

mediana e intervalo interquatil, enquanto as variáveis categóricas 

foram expressas como frequência absoluta e relativa. As variáveis 

categóricas serão comparados através do Qui-Quadrado ou teste 

exato de Fisher quando apropriado. Será considerado 

estatisticamente significante um nível de p inferior a 0,05 para 

todos os testes. 

Esse trabalho faz parte do projeto aprovado no COEP sob o 

número CAAE 14606113.7.0000.5149 “Magnitude e gravidade das 

sequelas na tuberculose (TB) residual (estudo descritivo)”.  

 

 

. 

A presença de sequelas radiológicas e funcionas são 

consequências da tuberculose (TB) pulmonar e pode ser um fator 

relacionado a invalidez permanente devido  insuficiência respiratória 

secundária à destruição tecidual e cor pulmonale. Mesmo tratados 

corretamente a maioria dos pacientes apresenta sequelas 

radiológicas e pode ocorrer a redução da capacidade pulmonar total 

devido à fibrose cicatricial. Além disso, há desenvolvimento de 

obstrução crônica de fluxo aéreo, resultante de alterações 

destrutivas do parênquima. Essa alteração pode afetar a 

complacência pulmonar, resultando em colapso de vias aéreas 

periféricas e, consequentemente, aprisionamento aéreo, o que 

predispõe a alterações da função pulmonar. 

O objetivo do estudo foi avaliar a variação da função pulmonar dos 

pacientes tratados de TB pulmonar.  

INTRODUÇÃO 

Esse estudo sugere que as alterações funcionais após tratamento da TB 

pulmonar não sofreram variações ao longo do tempo. Estudos futuros 

devem incluir maior número de pacientes, além de avaliar o uso de 

medicamentos inalatórios e reabilitação para a melhoria da qualidade de 

vida.  

 

CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não foi encontrada diferença significativa entre os valores de 

Capacidade Vital Forçada (CVF) (79,81+18,98 x 79,54+18,56), 

(p=0,89) e de Volume Espiratóiro Forçado no primeiro segundo 

(VEF1) (66,86+23,88 x 66,18+23,06) (p=0,69) nos exames. Dos 22 

pacientes, 13 realizaram teste de caminhada em duas ocasiões. No 

primeiro teste de caminhada, 10 pacientes não dessaturaram, sendo 

que dois desses dessaturaram no segundo teste. Não houve 

diferença significativa entre as distâncias percorridas nos dois testes 

(487,78+92,55 x 485,70+67,8) (p=0,43).  

DISCUSSÃO 
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Espirometria 1 Espirometria 2 

normal 4 4 

DVO 6 12 

DVR 5 5 

DVM 7 1 

Espirometria P-valor 

Exame 1 Exame 2 

CVF 79,81+18,98 79,54+18,56 0,89 

VEF1 66,86+23,88 66,18+23,06 0,69 

22 pacientes realizaram manobras espirométricas aceitáveis. Quatro 

pacientes apresentaram índices espirométricos normais em ambas 

as ocasiões. Distúrbio ventilatório obstrutivo foi encontrado em 6 

pacientes no primeiro exame, 2 em grau leve, 1 moderado e 3 

acentuado. No segundo, o DVO ocorreu em 12, 5 leve, 4 moderado 

e 3 acentuado). Cinco pacientes apresentaram distúrbio restritivo 

leve em ambos exames. No primeiro exame três apresentaram 

distúrbio misto no primeiro exame (4 leve, 2 moderado e 1 

acentuado) e um paciente distúrbio misto acentuado no segundo 

teste.   

 

 

 

Trata-se de um estudo original onde se avalia pela primeira vez as 

alterações funcionais nos pacientes tratados de TB pulmonar em dois 

momentos distintos.  

O distúrbio ventilatório mais prevalente foi obstrutivo, em concordância 

com a maioria dos trabalhos publicados. As distâncias percorridas no 

teste de caminhada foram, com exceção de um paciente, acima de 300 

metros, valor que, quando menor, indica menor sobrevida em pacientes 

com doença obstrutiva.  

Uma limitação desse estudo é o reduzido número de pacientes, que pode 

impactar nos resultados encontrados.  

 

Teste de caminhada P-valor 

Exame 1 Exame 2 

Distância 487,78=92,55 485,70+67,80 0,43 


