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Resumo 
Pacientes asmáticos têm episódios recorrentes de sibilos, dispneia e tosse. 

Esse quadro clínico provoca a interrupção da atividade física. O teste de 

exercício cardiopulmonar (TECP) é o padrão-ouro usado para avaliar a 

capacidade física, mas é um método caro. O Shuttle walk teste (SWT) é um 

teste de caminhada cadenciado externamente que avalia a capacidade 

funcional, e pouco estudado na população infantil. Objetivo: Comparar as 

respostas metabólicas e cardiopulmonares durante o SWT e o TECP. Método: 

Este é um estudo transversal realizado em oito pacientes asmáticos 

controlados, entre 7 a 18 anos de idade, com diagnóstico de asma, em uso 

regular da medicação. Foram excluídos pacientes que interromperam o 

tratamento de asma nos últimos seis meses, com infecção pulmonar aguda ou 

outras doenças pulmonares crônicas. Pacientes que praticavam atividades 

físicas mais de três vezes por semana também foram excluídos. Foi realizado o 

SWT e TECP em ordem randomizada. O TECP foi realizado em uma bicicleta 

com incrementos contínuos na carga, entre 10 e 20W, para que o teste 

finalizasse entre 8 e 12 minutos. O SWT foi feito em um corredor de 10m. 

Durante o SWT e o TECP o consumo máximo de oxigênio (VO2max), a 

ventilação minuto (VE), e SpO2 e frequência cardíaca (FC) foram medidos 

continuamente; a escala de Borg para dispnéia (Borg D) e Borg para membros 

inferiores (Borg MI) foram avaliados ao início e final dos testes. Foi utilizado o 

teste de Wilcoxon para comparar os grupos. Resultados: oito voluntários 

foram avaliados, mediana da idade de 10 anos (8 – 13 anos), o peso foi de 

36,4 kg (28.8 – 48.3 kg), e a altura foi de 146 cm (131.5 – 155.5 cm). Com 

exceção de SpO2, não houve diferença no VO2max, VE e FC pico dos 

exercícios. Variáveis do pico do exercício SpO2: 92% (89 – 95%) no SWT vs 

98% (97-98%) no TECP, p=0.04, FC: 87%pred (81 – 94%pred) no SWT vs 

81.1%pred (72,9 – 84.0%pred) no TECP, p=0.13; VO2max: 35ml/Kg (26 – 54 

ml/Kg) no SWT vs 32 ml/Kg (21 – 53 ml/Kg) no TECP, p=0.59; VE: 38,4ml/Kg 

(23,4 – 45,8 ml/Kg) no SWT vs 31,7 ml/Kg (20,1 – 33,3 ml/Kg) no TECP, p = 

0,65. Também não foi observado diferença para Borg MI e Borg D, entre os 

testes, p=0.78. Cinco voluntários apresentaram dessaturação (queda ≤ 4%) 

durante o SWT e nenhum deles apresentou queda na SpO2 durante o TECP. 

Conclusões: De acordo com os resultados preliminares, p SWT e TECP 



 

mostraram respostas fisiológicas semelhantes no pico de exercício em crianças 

e adolescentes com asma. O SWT mostrou ser um teste que apresenta maior 

queda na SpO2 comparado ao TECP realizado em cicloergômetro. Assim, 

considera-se SWT um teste máximo que pode ser usado na prática clínica para 

avaliar a atividade física em pacientes pediátricos asmáticos.  

 

 Introdução 

A asma é uma das principais doenças crônicas da infância, e se caracteriza 

pela inflamação das vias aéreas1,2. Indivíduos com doença pulmonar crônica 

são mais suscetíveis de apresentarem redução na tolerância ao exercício 

devido a limitação pulmonar3. O teste de exercício cardiopulmonar (TECP) é o 

padrão ouro para determinar as causas da incapacidade de realizar exercício4, 

pois traz informações relevantes como a demanda ventilatória (volume minuto 

e ventilação voluntária máxima), demanda metabólica (consumo de O2 - VO2 e 

produção de CO2 – VCO2) e cardíaca (ECG, FC máxima) durante o exercício 

máximo. Acredita-se que as alterações pulmonares na asma podem limitar a 

capacidade cardiopulmonar devido a obstrução das vias aéreas. Além da 

condição cardiopulmonar, as alterações na musculatura esquelética também 

podem ser observadas.  

 

 Objetivos 

Comparar as respostas metabólicas e cardiopulmonares durante o SWT e o 

TECP. 

 

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 e aqueles tabagistas. 

 Estudo transversal, foram realizadas as seguintes avaliações: 

Visita1 – Espirometria pré- e pós-broncodilatador (400 cg de salbutamol), 

teste ergoespirométrico no cicloergômetro. 

Visita 2 – Realizado dois SWT com intervalo de 30 minutos entre eles. 

 

Resultados Preliminares 
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SWT TECP p  

FC, % prev 87 (81 - 94) 81 (73 – 84) p=0,13 

VO2, ml/kg  35 (26 - 54) 32 (21 - 53) p=0,59 

VE, L/min  38,4 (23,4 - 45,8) 31,7 (20,1 - 33,3) p=0,65 

Borg Dispneia 3 (1-4) 3 (2 – 5) 0,52 

Borg MMII 2 (0,5 – 5) 2 (1 - 4) 0,63 

SpO2, % 92 (89 - 95) 98 (97 - 98) p=0,04* 
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