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Resumo 
Introdução: Os episódios recorrentes de sibilância e dispneia nos pacientes 

asmáticos podem resultar em redução na capacidade física. O shuttle walk 

teste (SWT) é um teste clínico de campo simples, que determina a capacidade 

física, no entanto, é pouco estudado em pacientes pediátricos com asma. 

Objetivo:  Avaliar a capacidade física de pacientes com asma pelo uso do 

SWT. Método: estudo transversal em pacientes com idade entre 7-18 anos 

com diagnóstico de asma (grupo asma: GA), que fazem uso regular da 

medicação, e um grupo de indivíduos saudáveis (grupo controle: GC). Foram 

excluídos pacientes com pausa no tratamento de asma, aqueles com infecção 

pulmonar aguda ou outras doenças pulmonares crônicas. O GC foi pareado em 

idade e gênero ao GA. Foi realizado a prova de função pulmonar e o SWT. 

Durante o SWT foram medidos o consumo máximo de oxigênio (VO2max), 

ventilação minuto (VE) e frequência cardíaca (FC) e SpO2. A escala de Borg 

(dispneia: Borg D) e cansaço para membros inferiores: Borg MMII) foi avaliada 

ao início e final do teste. A distância percorrida no SWT foi usada para 

comparações. Foi utilizado o teste de Mann-Whitney para comparar os grupos. 

Resultados: foram avaliados 8 voluntários GA e 7 GC. A mediana de idade foi 

13anos (9-14), peso 44kg (33,5-51,9Kg), altura 154cm (139,5 – 160,5cm). 

Cinco crianças (62%) no GA apresentaram redução da relação VEF1/CVF. 

Nenhum voluntário do GC apresentou alteração na função pulmonar. Não 

houve diferença entre os grupos nas variáveis testadas no início do SWT: (GA 

SpO2: 97.0% [97.0 – 98.0], Borg D: 0 [0-0], Borg MMII: 0 [0-1]; vs GC SpO2: 

98% [97-99], Borg D: 0 [0-0], Borg MMII 0 [0-1], p>0.05). A FC no pico do 

exercício foi acima de 80% em ambos os grupos, não havendo diferença entre 

o GA: FC: 90,8%prev [86,3-95,7%prev] vs GC: FC: 92,6%prev [90,7-

99,0%prev], p=0,87. Não houve diferença estatisticamente significante no 

VO2max em ambos os grupos: GA VO2max: 40,3ml/Kg (26,9-54,3ml/Kg) e GC 

VO2: 44,2ml/kg (33,6-52,1ml/kg), p=0,79, mas houve diferença na VE: 

34,8ml/Kg (23,4 – 45,8ml/kg) do GA e VE: 50,2ml/kg (44,4-58,3ml/Kg) p = 0,02. 

Essa diferença se justifica, pois os voluntários do GC percorreram maior 

distância no SWT: 1076m [919-1207.3m]) comparado ao GA que percorreram 

919m [619,0-1076,0m]), p=0,006; assim, o GC teve maior Borg MMII valor 5 (2-

9), em comparação com GA 2 (0-4), p=0,009; mas sem diferença no Borg D 

entre os grupos. Conclusões: crianças e adolescentes com asma têm redução 

na capacidade física avaliada pelo SWT, sendo esse um teste com alta 

demanda cardiovascular e útil para essa avaliação em pacientes pediátricos.  



 

Introdução 

 O diagnóstico da asma é clínico, e deve ser complementado pela 

avaliação da função pulmonar.1 Essas alterações clínicas, decorrentes do 

processo inflamatório crônico nas vias aéreas apresentadas pelos indivíduos 

asmáticos levam às alterações na capacidade funcional nessa população2. Os 

testes clínicos de campo são uma alternativa menos onerosa ao TECP para 

determinar a capacidade funcional. O Shuttle Walk Test (SWT) é um teste 

simples e de baixo custo descrito por Singh e colaboradres3 que avalia a 

capacidade de exercício com base na distância percorrida. Acredita-se que as 

alterações pulmonares na asma podem limitar a capacidade cardiopulmonar 

devido a obstrução das vias aéreas.  

 

Objetivos 

Avaliar a capacidade física em crianças e adolescentes asmáticos. 

 

Metodologia 

Foram recrutados pacientes com diagnóstico clínico de asma 

provenientes do Ambulatório de Alergia da Disciplina de Alergia, Imunologia 

Clínica e Reumatologia do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de 

Medicina-Universidade Federal de São Paulo.  

 

Desenvolvimento 

Foram incluídos pacientes com idade entre sete e 18 anos, com 

diagnóstico de asma que estavam em tratamento médico e com a asma sob 

controle, segundo as determinações descritas no GINA1. Foram excluídos 

aqueles que não conseguiram realizar as avaliações do protocolo, que 

apresentaram infecção pulmonar aguda ou outras doenças pulmonares 

crônicas, aqueles tabagistas. 

Estudo transversal, no qual a capacidade física de pacientes asmáticos 

foram comparadas com a de indivíduos sadios, grupo controle. Os voluntários 

do grupo controle eram filhos de funcionários ou alunos da UNINOVE 

convidados a participar da pesquisa. 

Foi realizado em ambos grupos a Espirometria basal e em seguida dois SWT 

com intervalo de 30 minutos entre eles. 

 

 



Resultados Preliminares  

Tabela 1 - Resultados das variáveis no pico do SWTI no GAxGC 

Variáveis GA (n=8) GC(n=7) p 

C, %prev 90 (86 - 95) 92 (90 - 99) 0,87 

VO2max, ml/kg 40 (26 - 54) 44(33-52) 0,79 

BORG MMII 2 (0 - 4) 5(2-9) 0,009* 

BORG D 2 (0 - 3) 4(2-5) 0,697 

Legenda- *p <0,05. 

 

Gráfico 1- Ventilação minuto (VE) no pico do melhor SWTI. 

 

 

 

Gráfico 2- Distância percorrida em m, no pico do melhor SWTI. 
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