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Prefácio

O rápido crescimento dos testes de função pulmonar, especialmente a partir da 
metade do século passado, resultou no amplo conhecimento da epidemiologia das 
doenças pulmonares, especialmente as obstrutivas. Nos últimos anos, tornou-se claro 
que, além da espirometria, a utilização mais abrangente de diversos testes de função 
pulmonar, além da espirometria, acrescenta importantes informações de relevância 
clínica. Para ficarmos em dois exemplos, é impossível prescindir da medida da captação 
do CO em doenças difusas e da realização de teste cardiopulmonar de exercício na 
investigação de dispneia em muitos casos. 

Nos últimos 20 anos, a preocupação com a qualidade dos exames de função 
pulmonar resultou em sugestões de padronização rigorosas, tornadas possíveis pela 
evolução dos computadores.

O presente livro tem a ambição de tentar abranger as bases subjacentes aos testes, 
iniciando pelos determinantes dos volumes e fluxos pulmonares, a técnica de cada 
um e sua aplicação nas situações mais encontradas na prática clínica. Algoritmos para 
interpretação separadamente para a espirometria e para testes mais completos, incluindo 
medida de volumes pulmonares e resistência de vias aéreas, são sugeridos no Capítulo 
10 – Interpretação e Classificação de Gravidade.  Por sua importância, os capítulos 
sobre a medida da captação do CO e os testes de exercício foram aprofundados. Mesmo 
assim, exames aparentemente simples, como a medida do pico de fluxo expiratório e o 
teste de caminhada de seis minutos, apresentam nuances relevantes para realização e 
interpretação. 

A avaliação da “bomba respiratória”, constituída pelos músculos envolvidos na 
ventilação, é detalhada por testes, dos mais simples aos mais complexos. 

Em cada capítulo, os erros mais comuns encontrados na realização dos exames são 
salientados. A busca incessante da melhor qualidade dos testes deve ser o norte de cada 
laboratório de função pulmonar. 

Um agradecimento especial ao Professor Paulo Rezinski, Diretor-Médico da 
Editora Atheneu, que não hesitou em apoiar este projeto, e ao corpo técnico altamente 
capacitado da Editora Atheneu, que viabilizou esta obra. 

Carlos Alberto de Castro Pereira
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Introdução

Um em cada quatro brasileiros é acometido por doença respiratória. Além da 
apneia do sono, que afeta em torno de 30 milhões de brasileiros, as doenças obstrutivas 
somadas alcançam cerca de 25 milhões de brasileiros. O firme decréscimo do tabagismo 
no Brasil certamente terá grande impacto futuro. 

Infelizmente, o país não foge à regra mundial – a maioria dos casos de DPOC 
permanece não diagnosticada. A espirometria ainda é largamente subutilizada em 
fumantes sintomáticos ou na suspeita de asma. Entretanto, está ficando claro que 
muitos pacientes encaminhados para testes de função pulmonar, com suspeita de 
DPOC, exibem espirometria normal, porém, outros testes, como medida de volumes 
pulmonares e medida da resistência das vias aéreas, podem evidenciar a presença 
de obstrução ao fluxo aéreo. Na suspeita de asma, o teste de broncoprovocação com 
metacolina, disponível há décadas, ainda é subutilizado no país.

A realização dos testes de função pulmonar difere criticamente dos demais exames 
realizados em medicina. Não basta apertar um botão ou inserir o sangue em uma 
máquina. Um técnico ou técnica altamente treinados, um paciente capaz de entender 
e realizar manobras respiratórias complexas e um especialista conhecedor das bases 
de fisiologia respiratória e dos testes de função são todos essenciais para realização 
e interpretação de exames de qualidade adequada. Para isso, tempo adequado deve 
ser reservado. Definitivamente, no laboratório de função pulmonar a paciência, o 
entusiasmo e tempo adequado para cada teste são essenciais.

No capítulo inicial, uma história dos testes funcionais de rotina é sumarizada, para 
que nunca esqueçamos dos pioneiros, alguns que se foram recentemente, como Robert 
Hyatt, John Cotes e Arthur Dubois. No Brasil, os pioneiros da função pulmonar, Mário 
Rigatto e Octávio Ribeiro Ratto, sempre serão lembrados. Com Mário Rigatto descobri 
que a física, uma paixão da adolescência, poderia ser associada à Fisiologia Respiratória, 
uma paixão da maturidade. Mário Rigatto introduziu no Brasil os testes de pequenas vias 
aéreas, hoje ressuscitados. Nosso primeiro estudo publicado sobre função pulmonar 
mostrou que existiam casos de asma com acometimento preferencial de grandes vias 
aéreas e outros com envolvimento de pequenas vias aéreas.

Em 2002, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) publicou um 
suplemento especial sobre função pulmonar, e sempre fomos questionados por que 

Testes_Função_Pulmonar_PB_2.indd   15Testes_Função_Pulmonar_PB_2.indd   15 18/03/2021   12:22:2118/03/2021   12:22:21



esse documento não era objeto de atualização. A resposta era que sempre tínhamos 
perguntas novas para responder. Ao longo dos anos, esse objetivo foi mantido, embora, 
obviamente, as dúvidas nunca tenham cessado. Considero, entretanto, que avanços 
devem ser agora analisados e novas reflexões, levantadas.  

No início deste século, a Boehringer-Ingelheim lançou um ambicioso projeto 
denominado “Respire e Viva”. O objetivo era disseminar o diagnóstico da DPOC, e, para isso, 
um ônibus de dois andares, equipado com múltiplos espirômetros, percorreu o Brasil, de 
Porto Alegre a Recife, com inúmeros colegas participando do projeto em cada local. Mais 
de 30 mil testes foram aplicados. A elevada prevalência de espirometrias com obstrução 
ao fluxo aéreo, o encaminhamento desses casos para especialistas e a conscientização 
da população foram notáveis. Três espirômetros de fluxo computadorizados foram 
alocados no andar de baixo para testes de voluntários não fumantes e sem doenças 
cardiorrespiratórias por questionário padronizado. Os testes eram realizados por 
técnicos cuidadosamente treinados e supervisionados em cada exame pessoalmente. 
O resultado foi a derivação de valores de referência para a espirometria na população 
brasileira adulta em centenas de indivíduos. Depois, testes para medidas de volumes 
pulmonares por pletismografia, difusão do monóxido de carbono e espirometria em 
negros foram publicados. Também recentemente, foram derivados novos valores de 
referência para crianças, em um grande estudo nacional. A comunidade da pneumologia 
pediátrica abraçou a função pulmonar, e as particularidades da espirometria na infância; 
são objeto de capítulo à parte. 

O que os estudos sobre valores de referência em adultos e crianças nos mostraram 
é que os valores de predição brasileiros diferem daqueles derivados de estudos 
aparentemente insuperáveis, como o projeto Global Lung Initiative (GLI), que coloniza 
rapidamente os aparelhos de função pulmonar e a mente impoluta de muitos colegas. 
Na GLI, o afã de incluir milhares de testes de inúmeros países, de qualidade altamente 
variável, tornou os limites de predição, críticos para a correta interpretação, muito 
largos, apesar da aplicação de  “técnicas estatísticas sofisticadas” para derivação das 
equações. Defeitos congênitos graves são de difícil reparo.

A dispneia é um sintoma que tem as doenças respiratórias como a causa mais 
comum. Entretanto, não é raro se encontrar pacientes com dispneia submetidos até 
a cateterismo cardíaco, e que nunca foram avaliados por uma espirometria. Os testes 
de função pulmonar têm papel importante em casos de dispneia crônica, bem como o 
teste cardiopulmonar de exercício. Esse teste ocupa espaço crescente, embora ainda 
não tenha alcançado o destaque que merece.

Nos anos 1970-1980, houve uma explosão nos conhecimentos sobre os músculos 
respiratórios, liderados pelo grupo do Dr. Peter Macklem, de Montreal, o que se 
refletiu em estudos realizados no Brasil, nos anos 1980. Mais recentemente, o colega 
André Luís Pereira de Albuquerque montou um laboratório de músculos respiratórios 
na Universidade de São Paulo – USP, e diversos estudos publicados pelo grupo atestam 
o renascimento da área no Brasil.

Escrever bons artigos de revisão e capítulos de livros não é uma tarefa para neófitos. 
Diversos critérios de aceitação precisam ser preenchidos para que alguém se dedique a 
esse imenso desafio. O autor deve trabalhar na área diuturnamente, fazer e publicar 
estudos originais, preferivelmente ter e orientar teses na área, e ter conhecimento 
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amplo e crítico da literatura específica, além de participar de congressos e cursos no 
Brasil e no exterior. Muitos dos estudos sobre função pulmonar que realizamos ao longo 
destes anos contaram com o trabalho incansável de residentes interessados e pós-
graduandos obstinados. Uma extensa pesquisa bibliográfica no PubMed foi realizada 
para atualização de cada capítulo, e muitos conhecimentos novos foram incorporados.

Um grande reconhecimento ao meu inesquecível orientador de pós-graduação no 
primeiro estudo sobre valores de referência para a espirometria no Brasil, Jorge Nakatani, 
que infelizmente se foi prematuramente. Dedicação, disponibilidade, conhecimento e 
caráter raros. 

Diversos colegas atuaram como “revisores externos”, lendo e melhorando o material 
redigido. A todos, o meu agradecimento.

A partir dos primeiros casos na China, em dezembro de 2019, enfrentamos 
mundialmente uma situação de pandemia da COVID-19, doença transmitida pelo vírus 
SARS-COV-2. O exercício da nossa profissão se tornou crítico no Brasil em meados de 
março de 2020 e, como em outros países, a rotina dos laboratórios de função pulmonar 
teve obrigatoriamente de ser reestruturada para uma agenda reduzida e maior tempo 
para a realização dos exames com inclusão de protocolos específicos de desinfecção 
entre cada paciente, treinamentos e cuidados de proteção para a equipe técnica. 

No entanto, se a quarentena imposta pelo avanço do novo coronavírus nos trouxe 
uma boa dose de angústias e incertezas, ela também abriu uma pausa em nossa vida e 
trabalho, levando-nos a repensar nossos projetos e ter tempo para escrever o livro, já 
planejado por vários anos. Atitude benéfica que salvou o espírito e distraiu o pensamento 
em um momento tão aflitivo.

É impressionante o crescimento no número de laboratórios de função pulmonar no 
Brasil nos anos recentes. Esperamos que o presente livro, fruto de uma vida dedicada 
à área, destinado a pneumologistas, clínicos, fisioterapeutas respiratórios e técnicos de 
função pulmonar seja útil para interpretação e aplicações dos testes de função pulmonar.

Carlos Alberto de Castro Pereira
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Lista de Siglas e Abreviaturas 
Mais Utilizadas

AAL – Linha axilar anterior 
ARR – Analisadores de resposta rápida
ATS – American Thoracic Society
BPTS – Temperatura corporal e a pressão 

saturada com vapor d’água
BTS – British Thoracic Society
C(a-v)O2 – Diferença arteriovenosa de 

oxigênio
Cco – Captação de monóxido de carbono
Cdin – Complacência dinâmica
CF NYHA – Classe funcional pela New 

York Heart Association
CI – Capacidade inspiratória
CO – Monóxido de carbono 
CO2 – Dióxido de carbono
CO2 – Gás carbônico
COHb – Carboxiemoglobina 
CPT – Capacidade pulmonar total 
CPUE – “Volume pulmonar utilizável no 

esforço”
CRF – Capacidade residual funcional 
CRFplet – Capacidade residual funcional 

pletismográfica
Curva de PV – Curva de pressão volume
Curva PV – Curva pressão-volume
CV – Capacidade vital lenta
CVEF – Capacidade vital expiratória 

forçada (o mesmo que CVF)
CVF – Capacidade vital forçada 

CVF% – Capacidade vital forçada em 
porcentagem do previsto

CVIF – Capacidade vital inspiratória 
forçada

DB – Respiração profunda 
DC – Débito cardíaco
DCAM6 – Distância de caminhada em 

seis minutos
DCO – Difusão de monóxido de carbono 
DD – Disfunção diafragmática 
DMCI – Diferença mínima clinicamente 

importante 
DPI – Doença pulmonar intersticial
DPOC – Doença pulmonar obstrutiva 

crônica 
DVC – Distúrbio ventilatório combinado 
DVI – Distúrbio ventilatório inespecífico
DVR – Distúrbio ventilatório restritivo 
ECG – Eletrocardiograma
EIC – Espaço intercostal
EMG – Eletromiografia
ERS – European Respiratory Society
ES – Esclerose sistêmica
FC – Frequência cardíaca 
FEF25%-75% – Fluxo expiratório forçado 

entre 25 e 75% da capacidade vital 
FEF50% – Fluxo expiratório forçado em 

50% da capacidade vital 
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FEF75% – Fluxo expiratório forçado em 
75% da capacidade vital forçada 

FPI – Fibrose pulmonar idiopática
GEVA – Condutância específica das vias 

aéreas 
GLI – Global Lung Initiative
HAPI – Hipertensão arterial pulmonar 

idiopática
Hb – Hemoglobina
HP – Hipertensão pulmonar
HPTEC – Hipertensão pulmonar 

tromboembólica crônica
HRB – Hiper-responsividade brônquica 
IC – Insuficiência cardíaca
IC95% – Intervalo de confiança de 95%
IMC – Índice de massa corpórea 
LFA – Limitação ao fluxo aéreo
LIP – Limite inferior do previsto 
LL – Limiar de lactato 
MCL – Linha médio-clavicular 
mL – Mililitros 
mm – Milímetros 
MRC – Medical Research Council 
MVV – Maximal voluntary ventilation
N2 – Nitrogênio
O2 – Oxigênio 
OUES – Inclinação da eficiência da 

captação de oxigênio (Oxygen Uptake 
Efficiency Slope)

P0.1 – Medida da pressão de oclusão das 
vias aéreas

PaCO – Pressão alveolar do monóxido de 
carbono

PaCO
2
 – Pressão parcial arterial de CO

2 
PAD – Pressão arterial sistêmica diastólica 
PAS – Pressão arterial sistêmica sistólica
Pbc ou Pbo – Pressão de boca
PCCO – Pressão capilar média do 

monóxido de carbono 
PCr – Fosfocreatinina
PCR – Ponto de compensação 

respiratório 

Pdi – Pressão transdiafragmática
PDU – Paralisia diafragmática unilateral 
PEFCO2 – Pressão expiratória final de CO2 
Pel – Pressão de recuo elástico
PEMAX – Pressão expiratória máxima 
Pes – Pressão esofágica
PETCO2 – Pressão expiratória final de CO2

PETO2 – Pressão expiratória final de O2

PFE – Pico de fluxo expiratório 
Pga – Pressão gástrica
PIMAX – Pressão inspiratória máxima 
Pplet – Pressão pletismográfica
PSR – Pressão de retração elástica do 

sistema respiratório
QB – Respiração tranquila 
RER – Razão da troca respiratória
REVA – Resistência específica das vias 

aéreas
Rexp – Resistência expiratória 
RFC1 – Recuperação da frequência 

cardíaca no 1º minuto
Rinsp – Resistência inspiratória
Rva – Resistência das vias aéreas
SNIP – Pressão inspiratória nasal durante 

o fungar 
SpO2 – Saturação periférica de oxigênio 
TC – Tomografia de tórax
TCAM6 – Teste de caminhada de seis 

minutos 
Tdi – Final de uma expiração silenciosa 
Tdi-max – Final de uma inspiração 

máxima
TECP – Teste de exercício cardiopulmonar
TEF25%-75% – Tempo expiratório forçado 

entre 25 e 75% da capacidade vital 
TExp – Tempo expiratório
Twitch – Estímulo magnético do nervo 

frênico 
VA – Volume alveolar 
VC ou VAC ou VC – Volume corrente
VC – Vital capacity
Vc – Volume do leito capilar pulmonar
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⩒CO2 – Produção de CO2

⩒E – Ventilação minuto
⩒E/⩒CO2 – Equivalente ventilatório para 

dióxido de carbono
⩒E/⩒O2 – Equivalente ventilatório para 

oxigênio 
VEF1 – Volume expiratório forçado no 

primeiro segundo 
VEF1% – Volume expiratório forçado no 

primeiro segundo em porcentagem 
do previsto

VEFt – Volume expiratório forçado em 
uma determinada unidade de tempo

VEFt% – Volume expiratório forçado em 
uma determinada unidade de tempo 
em porcentagem do previsto

VEM/VC – Volume do espaço morto como 
fração do volume corrente 

VEMS – Volume expiratório máximo em 
um segundo

VGT – Volume de gás torácico 

VI – Volume inspirado
VM – Ventilação mecânica
⩒O2 – Consumo de oxigênio
⩒O2/HR ou ⩒O2/FC – Pulso de oxigênio
⩒O2PICO – Consumo de oxigênio no pico do 

exercício
VOE – Ventilação oscilatória durante o 

exercício
VPEF – Volume pulmonar expiratório 

final 
VPFI – Volume pulmonar inspiratório 

final 
VR – Volume residual 
VRE – Volume de reserva expiratório 
VRExt – Volume retroextrapolado
VRI – Volume de reserva inspiratório 
VVM – Ventilação voluntária máxima 
VVM%/CV% – Índice da velocidade aérea
WR – Carga
ZOA – Zona de aposição 
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Espirometria
O volume de ar que um homem pode inalar durante uma respiração única profunda 

foi medida pela primeira vez, por Borelli, em 1679. Trabalhos posteriores mostraram que 
esse volume variava em média em adultos entre 3,3-4,9 L. O gás que sai dos pulmões a 
37 ºC sofre um resfriamento no equipamento de mensuração e, portanto o volume é redu-
zido. A necessidade dessa correção, para as condições corporais (BTPS), foi reconhecida por 
Goodwin em 1788. A maior contribuição para a compreensão dos volumes pulmonares foi 
dada por Hutchinson em 1846.1 John Hutchinson, médico, inventou o espirômetro (Figuras 
1.1 e 1.2). Ele cunhou o termo capacidade vital, isto é, a capacidade para a vida, e mostrou 
que a capacidade vital se relacionava diretamente com a estatura e inversamente com a idade. 
A Capacidade Vital (CV) foi defi nida como “a maior expiração voluntária após a maior inspi-
ração voluntária”. Em seu estudo ele relatou a medida da CV em 2.130 indivíduos, e mostrou 
que a CV era menor nas mulheres, indivíduos obesos e na presença de doenças pulmonares. 
Ele reconheceu que reduções na CV eram preditoras de morbidade e mortalidade prema-
turas e tornou-se consultor de companhias de seguros em Londres. Hutchinson mostrou 
que a medida da CV era mais sensível para a detecção da tuberculose do que a ausculta pelo 
estetoscópio (o qual tinha sido inventado por Laennec, 30 anos antes). Ele mudou-se para 
a Austrália e faleceu nas ilhas Fiji, onde foi erguida uma estátua em sua homenagem pela 
Sociedade Torácica da Austrália e Associação Torácica Britânica em 1990.

Confi rmando a previsão de Hutchinson, em 1980 foi relatado que a CV era um indi-
cador prognóstico poderoso de sobrevida no estudo Framingham, no qual foram avaliados 
5.209 homens acima de 30 anos de idade2. Esses dados foram confi rmados em outros dois 
grandes estudos3,4. Um outro estudo longitudinal de 874 homens voluntários acompanhados 
por 24 anos, também mostrou que a razão VEF1/CVF relacionada ao valor previsto também 
se associou com a mortalidade por todas as causas, mesmo em não fumantes, mostrando que 
o distúrbio funcional pulmonar é por si só um preditor da mortalidade total, e pode contri-
buir para diversas doenças.5

Em 1915, Peabody reconheceu a relação entre a CV e a dispneia de esforço. A Capacidade 
Respiratória Máxima (MRC), a máxima quantidade de ar que um indivíduo pode mobilizar 
em um minuto, posteriormente denominada Ventilação Voluntária Máxima (VVM) – medida 
em frações de minuto e extrapolada para 60 segundos – foi descrito por Hermannsen, em 1933, 
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CAPÍTULO 12

Figura 1.1. Retrato de John Hutchinson. 
Fonte: Baseada em htt ps://en.wikipedia.org/wiki/John_Hutchinson_(surgeon).

Figura 1.2. Espirômetro de Hutchinson, à esquerda sendo esvaziado e vazio, à direita. Note os contrapesos e 
as torneiras para troca da água.
Fonte: Baseada em Gibson GJ. Breathe 2005;1:207-215.
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Breve História dos Testes de Função Pulmonar 3

após introduzir um elemento de tempo no registro das manobras respiratórias6 (Figura 1.3). A 
VVM foi usada para estimar a efi ciência, como um grupo, dos vários fatores envolvidos com a 
ventilação. Em uma pessoa normal, a VVM excede por muitos litros a ventilação observada no 
exercício mais extenuante (Robinson, 1938). A VVM foi por muitos anos utilizada de rotina 
nos laboratórios de função pulmonar e sua correlação com a limitação ventilatória e dispneia 
em doenças pulmonares amplamente reconhecida. Sua aplicação, especialmente na avaliação 
pré-operatória de risco em cirurgias pulmonares, perdurou por longo tempo.
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Figura 1.3. Medida da Venti lação Voluntária Máxima (Hermannsen, 1933).
Fonte: Modifi cada de htt ps://quizlet.com/390273793/6-respiratory-lab-fl ash-cards/

Em 1965, Hyatt relatou que é difícil saber se a CRM foi alcançada, devido à necessidade 
de grande colaboração para um bom teste.7 Além de cansativo, ponderou que o signifi cado 
fi siológico do teste seria de difícil avaliação. Além disso, a excelente correlação com o VEF1
tornou esta medida obsoleta. A partir desta década o teste tornou-se menos popular.

Dos anos 1930 em diante, o número crescente de pacientes com asma e DPOC (como 
decorrência do tabagismo que explodiu 20 anos antes, durante a Primeira Guerra Mundial) 
chamou a atenção para outras doenças, além da tuberculose. Nos anos 1940, o conceito de 
medir a taxa de volume exalado foi introduzido, fruto da observação de que indivíduos com 
asma, enfi sema, bronquite crônica e portadores de outras doenças obstrutivas, expiravam em 
uma taxa menor do que os indivíduos normais.

Mais de 100 anos depois de Hutchinson, Tiff eneau e PinelliI publicaram os primeiros 
resultados do registro da manobra expiratória forçada no Paris Medicale, no dia 27 de de-
zembro de 1947.8 Eles observaram que durante o exercício, ambos, o volume corrente e a 
frequência respiratória tendiam a aumentar – a frequência respiratória situando-se em torno 
de 30 respirações por minuto. Eles então propuseram medir o volume máximo que pode ser 
expirado em um espaço de tempo correspondente à duração usual da fase expiratória durante 
o exercício (~1s) (Figura 1.4). Eles utilizaram o termo CPUE, que em francês signifi ca “volu-
me pulmonar utilizável no esforço” e propuseram que esse volume deveria ser o observado no 
primeiro segundo da expiração forçada. Para este propósito eles utilizaram um espirômetro 
de água com rápida rotação. Em 1949, Tiff eneau et al. propuseram a relação CPUE/VC para 
caracterizar a presença de obstrução ao fl uxo aéreo e a CPUE para classifi car a gravidade, 
em valores absolutos.9 Tiff eneau e Pinelli repetiram as medidas após utilização de agentes 
broncodilatadores e broncoconstritores e logo entenderam que variações no tônus e calibre 
brônquico tinham um efeito importante na CPUE.
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CAPÍTULO 14

Venti lação voluntária máxima

Expiração forçada

1 s

Figura 1.4. Fundamentação para a adoção do VEF1, com base na VVM ou venti lação em esforço moderado.
Fonte: Baseada em Wise RA. Spirometry. American Thoracic Society. Postgraduate course 8. Pulmonary Functi on Testi ng, 
Chicago, 1998.

Nos anos 1954-1955, um grupo de investigadores franceses concordou em substituir 
o termo CPUE por VEMS, ou volume expiratório máximo em um segundo, o que foi lar-
gamente adotado.10 Em 1956, um grupo de pesquisadores da Sociedade Torácica Britânica 
sugeriu que os volumes expiratórios deveriam ser designados pelo intervalo de tempo deter-
minado, nascendo daí o VEF1. Para cálculo da relação, tanto a divisão pela CVF ou pela CV 
(obtida durante a expiração) foram tidas como aceitáveis.11

A despeito destas observações e estudos, a contribuição dos investigadores franceses per-
maneceu grandemente ignorada.

Os estudos clássicos de Baldwin, Cournand e Richards, nos anos 1940, levaram à classifi -
cação das anormalidades ventilatórias e o reconhecimento dos padrões restritivo e obstrutivo.12

Em 1951, Edward Gaensler, formalmente treinado como cirurgião torácico, em Boston, 
nos Estados Unidos,13 desenvolveu um espirômetro com medidas precisas do tempo expira-
tório forçado, e mediu a CVF, VEF1, VEF2 e VEF3 e demonstrou que o VEF1 exibia a melhor 
correlação com a VVM (r = 0,88) (Figura 1.5).

Gaensler propôs ainda a caracterização dos distúrbios ventilatórios pelo chamado índice 
de velocidade aérea, a divisão da VVM%/CV%. Na obstrução ao fl uxo aéreo a razão está 
reduzida, e na restrição, elevada.

Em 1951, Cara propôs que uma boa manobra expiratória forçada deveria ser obtida 
com esforço máximo por tempo adequado. Ele também insistiu para que fatores de correção 
para pressão barométrica e temperatura fossem aplicados.

Os espirômetros naquela época tinham uma inércia grande, e contrapesos eram necessá-
rios para reduzir a resistência durante e a expiração. De qualquer modo, a aceleração durante 
os primeiros milésimos de segundo era tão grande que um registro acurado desta porção do 
traçado com um espirômetro era incerta. Leuallen e Fowler propuseram medir o fl uxo médio 
no meio da expiração forçada;14 nascia assim o fl uxo médio-expiratório forçado, mais tarde 
renomeado de FEF25%-75% (Figura 1.6).

Outras duas observações merecem ênfase. Primeiramente, Schiller and Lowell em 195415

observaram que na asma e no enfi sema a CV lenta era maior que a forçada. Em segundo lu-
gar, Franklin et al. em 195516 observaram um aparente paradoxo: em pacientes com doença 
pulmonar obstrutiva um esforço máximo às vezes resulta em menores fl uxos expiratórios em 
comparação ao um esforço submáximo.

Testes_Função_Pulmonar_PB_2.indd   4Testes_Função_Pulmonar_PB_2.indd   4 18/03/2021   12:22:2218/03/2021   12:22:22



Breve História dos Testes de Função Pulmonar 5

Figura 1.6. O FEF25%-75% da CVF.
Fonte: Modifi cada de Leuallen EC, Fowler WS. Maximal midexpiratory fl ow. Am Rev Tuberc 1955; 72: 783–800. Desenho 
baseado em Gibson GJ. Breathe 2005; 1:207-215.
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Figura 1.5. Correlação entre a VVM e CV, e volumes expiratórios forçados no primeiro, segundo e terceiro 
segundos da expiração forçada (Gaensler, 1951).
Fonte: Baseada em Gibson GJ. Breathe 2005;1:207-215.
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CAPÍTULO 16

Em 1956, a Sociedade Médica Britânica, reconhecendo a necessidade de uma termino-
logia padronizada na área, convocou um grupo de especialistas para um consenso. O comitê 
sugeriu os parâmetros VEF1, VVM, CV e CVF, usados até hoje. 

As curvas de fl uxo-volume máximas foram primeiramente descritas em 1960, e deram uma 
elegante síntese visual tanto do fl uxo expiratório máximo como do fl uxo inspiratório máximo.

A espirometria é um teste importante, mas não podia ser plenamente utilizada por não 
ser a tecnologia sufi cientemente sensível para medida do fl uxo instantâneo. Uma avaliação 
mais precisa do comportamento dinâmico dos pulmões se tornou possível após a descrição 
do pneumotacógrafo por Fleisch em 1925 (Figura 1.7). Alfred Fleisch, um fi siologista suíço, 
desenvolveu um dispositivo simples para medida dos fl uxos e volumes. Ele empregou 90 
tubos pequenos (2 mm de diâmetro) colocados em paralelo para garantir que o fl uxo fosse 
laminar, de maneira que o fl uxo seria proporcional à diferença de pressão em dois pontos ao 
longo do tubo. Medindo-se a queda de pressão pela conhecida resistência do sistema, o fl uxo 
é obtido. Em voluntários, ele demonstrou a utilidade do equipamento mostrando os fl uxos 
expiratórios e inspiratórios dinâmicos com integração simultânea para obtenção dos volumes.

Figura 1.7. Pneumotacógrafo original de Fleisch.
Fonte: Reproduzida de Pleugers Arch.,209 (1925); copyright 1925 by Springer-Verlag, Berlin.

A curva fl uxo-volume foi introduzida por Robert Hyatt et al. em 1958.17 Ele observou, 
após os estudos de Don Fry, que os fl uxos expiratórios eram dependentes muito mais dos vo-
lumes pulmonares do que da pressão transpulmonar, estabelecendo que a curva de fl uxo-vo-
lume máxima seria reprodutível. Reconhecendo que a limitação do fl uxo expiratório causava 
achatamento destas curvas, ele percebeu que o gráfi co do fl uxo contra o volume permitiria a 
identifi cação visual dessa anormalidade. 

A inspeção das curvas de fl uxo-volume permite uma caracterização instantânea do tipo de 
distúrbio espirométrico e mostra com precisão o esforço expiratório inicial adequado, pela ob-
servação do pico de fl uxo precoce e abrupto. A curva volume-tempo, por sua vez, permite carac-
terizar melhor o fi m da manobra forçada, ao demonstrar claramente um platô no último segun-
do da expiração (Figura 1.8). Ambas devem acompanhar os registros dos testes espirométricos.
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Figura 1.8. Esforço expiratório máximo (em preto) e submáximo (em cinza) em curva fl uxo-volume e na 
curva volume-tempo. O esforço submáximo é evidente na curva de fl uxo-volume.
Fonte: Arquivo pessoal do autor.

Na Figura 1.9, são mostrados os “pais da espirometria”.
A disseminação do uso da espirometria e a necessidade de uma padronização dos proce-

dimentos levou a Sociedade Americana do Tórax (ATS) a reunir um grupo de cientistas em 
1977 e à publicação em 1979, após revisões, do primeiro Consenso sobre espirometria.18 A 
ATS voltou a atualizar padronizações em 1987 e em 1995.19,20 Na Europa, uma padronização 

Figura 1.9. Curvas volume-tempo e fl uxo-volume e os pioneiros.
Fonte: Compilação do autor, baseada em: 
• htt ps://iasi.medecine.weebly.com/uploads/5/4/8/2/5482113/explorati on_foncti onnelle_respiratoire.pdf.
• Gaensler EA. Analysis of the venti latory defect by ti med capacity measurements. Am Rev Tuberc 1951; 64:256–278.
• Wu TD, McCormack MC, Mitzne W. The history of Pulmonary Functi on Testi ng. Humana Press, 2018, pp 15-42.

Robert Tiff eneau, 1947 Edward Gaensler, 1951 Robert Hya� , 1958
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CAPÍTULO 18

foi proposta em 1983 e atualizada em 1993, com apoio da Sociedade Respiratória Europeia 
(ERS).21,22 Em 2005, a ATS e a ERS somaram esforços e harmonizaram as recomendações.23 
Novas recomendações pela ATS/ERS para a espirometria foram publicadas em 2019.24 

No Brasil, consensos sobre espirometria foram publicados pela Sociedade Brasileira de 
Pneumologia em 1996 e em 2002.25,26

Volumes pulmonares
Tentativas de medida de volumes pulmonares datam do século 19, tanto por medida de 

diluição de gases, como por um pletismógrafo primitivo desenvolvido por Pflüger em 1882 e 
denominado pneumômetro, usando o princípio da Lei de Boyle-Mariotte.27

Coube a Robert Darling, em 1940, a estimativa dos volumes pulmonares pelo método 
de lavagem múltipla de nitrogênio, o qual não difere grandemente do que é atualmente rea-
lizado, exceto pelos cálculos atualmente computadorizados.28 

Diversos gases não difusíveis foram tentados como marcadores para medida da capa-
cidade residual funcional em circuito fechado, por diluição, com diversas dificuldades. Em 
1941, George Meneely propôs o uso de hélio para esta medida em circuito fechado.29 Um 
absorvente de CO2 e a adição periódica de O2 ao sistema para equilibrar o consumo de O2 
foram integrados ao equipamento. O teste descrito é semelhante ao utilizado até hoje. 

Em 1956, Arthur Dubois foi convidado pelo famoso laboratório de função pulmonar 
dirigido por Julius Comroe, na universidade da Pensilvânia, para colocar em funcionamento 
o pletismógrafo corporal, que estava esquecido por incapacidade de se resolver problemas 
para seu funcionamento. Dubois resolveu os dilemas em uma semana. 

O pletismógrafo mede as variações de volume do corpo todo e é essencialmente uma caixa 
rígida na qual o paciente senta enquanto pequenas variações de pressão na cabine podem ser 
medidas, à medida que o indivíduo realiza manobras respiratórias. O princípio básico é a Lei de 
Boyle, isto é, a pressão e o volume do gás são inversamente relacionados em temperatura cons-
tante. Em resumo, para medir o volume pulmonar, o paciente realiza um esforço inspiratório 
contra a via aérea fechada, e o discreto aumento resultante do volume pulmonar reduz o volume 
livre de ar na cabine aumentando assim sua pressão. Ao mesmo tempo, o aumento de volume 
do pulmão resulta em uma redução da pressão na via aérea; das mudanças das duas pressões 
e do volume na caixa, o volume do pulmão pode ser derivado. O cálculo é simplificado pela 
visualização das duas pressões nos eixos x e y de um osciloscópio30 (Figura 1.10).

A resistência das vias aéreas é medida de maneira similar. O paciente é convidado a rea-
lizar manobras respiratórias rápidas e superficiais e, durante a inspiração, à medida que o gás 
alveolar se expande, a pressão da caixa sobe discretamente. Isso permite o cálculo da pressão 
alveolar. A diferença entre a pressão alveolar e a pressão medida na boca dividida pelo fluxo é 
igual à resistência das vias aéreas.31,32

Quais eram as dificuldades técnicas a serem resolvidas? Quando um indivíduo respira 
dentro de uma câmara fechada, a pressão da câmara é alterada por três fatores: o aumento da 
temperatura como resultado do calor corporal, a mudança no número das moléculas de gás à 
medida que o O2 é consumido e o CO2 eliminado, e quaisquer mudanças do volume de uma 
parte do gás. Essa última é a única variável de interesse, o resto sendo ruído. A contribuição 
de Dubois foi mostrar que a razão entre o sinal e o ruído poderia ser grandemente melhorado 
pelo simples expediente de fazer com que o indivíduo respirasse rápida e superficialmente, 
tornando as condições do gás inspirado e expirado semelhantes, e mantendo a glote aberta.
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Breve História dos Testes de Função Pulmonar 9

Figura 1.10. Arthur Dubois e o pletismógrafo.
Fonte: Reproduzida de J Clin Invest. https://doi.org/10.1172/JCI22992.

Difusão do monóxido de carbono
Sem dúvida, a figura central na medida da capacidade de difusão pulmonar foi Marie 

Krogh (Figura 1.11). Ela trabalhava em Copenhague, no laboratório do famoso fisiologista 
Christian Bohr. No início do século vinte, Bohr e Haldane acreditavam que os pulmões 
poderiam secretar oxigênio. Marie Krogh e seu esposo, August Krogh, mostraram em 1909, 
por meio de experimentos com o CO, que o processo de transferência do gás alveolar para o 
sangue poderia ser inteiramente explicado por simples difusão das moléculas. Marie Krogh, 
após testes em diversos indivíduos, publicou seu histórico artigo em 1915.33

Figura 1.11. Marie Krogh 1904.
Fonte: Reproduzida de https://perfusiontheory.com/oxygen-pressure-field-theory/session-1-understanding-the-oxygen-
pressure-field-using-the-krogh-cylinder-model/3/.

Uma das conclusões do estudo foi que a “difusão se mostrou suficiente para explicar a troca 
gasosa entre o ar alveolar e o sangue em todos os casos que foram investigados em suficiente detalhe, 
ambos em baixa pressão de oxigênio e durante o trabalho muscular mais pesado”.
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Nos anos 1950, Robert Forster e Colin Ogilvie, trabalhando no laboratório de Julius 
Comroe, padronizaram o método de medida da DCO para uso clínico, introduzindo um 
gás traçador na mistura para medir a diluição do CO, derivando valores de referência e de-
monstrando sua utilidade em diversas condições.34,35 Desde 1987, tanto a ATS quanto a ERS 
publicaram diretrizes para a medida da difusão do CO, sendo a última em 2017.36-40
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