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Título do trabalho: Comparação da capacidade funcional entre crianças 

asmáticas e saudáveis. 

 

 

Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica que acomete o sistema 

respiratório que pode levar à alteração na capacidade funcional (CF) devido a 

limitação ao fluxo aéreo. O Shuttle Walking Test Incremental (SWTI) é um teste 

simples e de baixo custo que infere a capacidade funcional, pois avalia a 

capacidade de exercício com base na distância percorrida. 

 

 Objetivos: Avaliar a CF de crianças e adolescentes asmáticos pelo SWTI. 

 

 Método: Foram avaliados voluntários com diagnóstico clínico de asma 

(leve/moderada), devidamente tratados e controlado com idade entre 6 – 18 

anos, considerado grupo asma (GA). O grupo controle (GC) foi composto de 

indivíduos sem doença cardiopulmonar pareados em idade e gênero ao GA. 

Foram excluídos os indivíduos com doenças respiratórias, que apresentaram 

alteração na função pulmonar [capacidade vital forçada (CVF), volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) inferior a 80% do valor previsto 

e VEF1/CVF menor de 70% do valor previsto] ou incapazes de realizar os 

testes de espirometria e SWTI. Realizaram dois testes SWTI-1 e SWTI-2 com 

intervalo de 30 minutos entre eles sendo avaliado a FC, SpO2, Borg dispneia e 

Borg MMII, o melhor teste considerado para análise. Análise estatística: foi 

realizado teste t não pareado para a comparação das variáveis, considerada 

significância estatística quando p<0,05. 

 

Resultados: Foram avaliados 32 voluntários saudáveis (GC) e 12 com 

diagnóstico de asma leve/moderada (GA). A média de idade foi de 11±3 anos 

para o GC, e 10±2anos para GA, p=0,29. Sem observação de diferenças 



antropométricas entre os grupos (p>0,05). Em relação a FP o GA apresentou 

redução na relação VEF1/CVF:82,0±9,3 vs GC 90,4±4,2;p=0,03. CVF do GA: 

105,1±16,7%prev vs GC: 107,8±13,0%prev; p=0,58; VEF1 do GA: 

96,3±15,7%prev vs GC: 104,7±12,5%prev; p=0,052. O GC percorreu maior 

distância no SWTI e também alcançou maior nível no teste. Distância 

percorrida GC: 1027,8±203,3m vs GA: 793,4±215,0; p=0,001; nível do SWTI 

GC: 11,4±1,5 vs GA: 9,8±1,7;p=0,002. Borg dispneia GC:5,3±2,9 vs GA: 

2,5±1,5;p=0,001, Borg MMII GC:3,3±2,7 vs GA:2,9±1,9;p=0,21. FC no pico do 

exercício GC: 193±19bpm (92±8%prev) vs GA: 184±13bpm (88± 6%prev);       

p=0,14. SpO2 no pico do exercício GC: 95±2% vs GA: 93±4%; p=0,07. 

 

Conclusões: Indivíduos do GA apresentaram CF reduzida em relação ao GC. 

Ambos alcançaram, em média, FC acima de 80% no pico do exercício 

determinando ser o SWTI um teste máximo para esses voluntários. A sensação 

de dispneia foi menor no GA provavelmente pela dessensibilização que ocorre 

em pacientes com doenças respiratórias. 
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