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Resumo 

Introdução: Asma é uma caracterizada pela inflamação das vias aéreas que 

resulta na sibilância, dispneia, tosse e consequente limitação à tolerância ao 

exercício. Não é conhecido se a redução na tolerância ao exercício e a redução 

da capacidade funcional altera a força muscular e se há associação entre elas. 

Objetivo: Comparar a força muscular periférica e dos músculos respiratórios 

com grupo controle e correlacioná-la com o shuttle walk teste (SWT), em 

crianças e adolescentes com asma. 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 

por mais de seis meses, aqueles com infecção pulmonar aguda ou outras 

doenças pulmonares crônicas. O GC foi pareado em idade e gênero ao GA. 

Foram realizados a espirometria, a eletromiografia em quadríceps femoral (QF) 

e bíceps braquial (BB) (contração voluntária máxima – CVM; contração 

isométrica submáxima – CIS; e tempo de endurance - TE), a manovacuometria 

para avaliar força dos músculos respiratórios (pressão inspiratória máxima – 

PImax, e pressão expiratória máxima – PEmax) e o SWT para avaliar a 

capacidade funcional. A distância percorrida no SWT foi usada para as 

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

e correlação de Spearman para as comparações. Resultados: Foram 

avaliados quinze indivíduos sendo 7 GA e 8 GC. Mediana de idade de 10anos 

(8-12anos) para GA e 10anos (9-13anos) no GC. Não houve diferença na 

comparação da função pulmonar entre os grupos. Não houve diferença nas 

variáveis da eletromiografia para o BB entre os grupos, p > 0,05. Entretanto, o 

QF apresentou redução na CVM no GA: 13,8Kg (6,9 – 19,2 Kg) comparado ao 

GC: 23,5 Kg (16,1 – 32,6 Kg), p=0,02, o mesmo ocorreu para CIS no GA: 8,2 

Kg (4,4 – 11,5 Kg) vs GC: 14,2 Kg (9,7 – 19,5 Kg), p = 0,02, mas sem diferença 

para o TE (GA: 0,2min (0,1-0,7min) vs GC: 0,2min (0,1-0,5min). Não houve 

diferença nos valores na PImax GA: 72cmH2O (48 – 88cmH2O) vs GC: 

80cmH2O (62 – 102cmH2O), p = 0,19; nem para a PEmax do GA: 66cmH2O (49 

– 98cmH2O) vs GC: 74cmH2O (60-94cmH2O), p = 0,37. O GC teve melhor 

desempenho no SWT tendo percorrido maior distância: 1076m (919-1207m) vs 

GA: 647m (511-973), p = 0,006. A correlação entre a distância percorrida do 



SWT e as variáveis da eletromiografia do QF no GA foi: CVM r: 0,5; p = 0,3; 

CIS r: 0,5; p = 0,3 e TE r: 0,3; p = 0,6. Houve correlação significante entre a 

distância percorrida do SWT e a PEmax no GA r: 0,85, p <0,001, mas não par 

PImax r: 0,5, p = 0,06. Conclusão: Adolescentes e crianças asmáticas 

apresentam redução na força muscular em membros inferiores, e na 

capacidade funcional, mas mantém força de membros superiores e de 

músculos respiratórios similar ao com grupo controle. 

 

Introdução 

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

avaliação da função pulmonar1.  Indivíduos com doença pulmonar crônica são 

mais suscetíveis de apresentarem redução na tolerância ao exercício devido a 

limitação pulmonar2. Assim, quanto mais grave e, menos controlada for a 

doença, mais dispneia será relatada pelo paciente com obstrução nas vias 

aéreas. Em geral, a obstrução e o aumento da resistência nas vias aéreas 

agrava o aprisionamento de ar no pulmão o que dificulta a resposta ventilatória 

fisiológica durante o exercício. O resultado dessa limitação ventilatória pode ser 

refletido nos músculos periféricos devido à redução na oxigenação, sendo esse 

mais um fator para limitar a atividade física3. 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 colaboradres4. 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. 

  

Objetivo 

Comparar a força muscular periférica e dos músculos respiratórios com grupo 

controle e correlacioná-la com o shuttle walk teste (SWT), em crianças e 

adolescentes com asma. 

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 

apresentarem infecção pulmonar aguda ou outras doenças pulmonares 

crônicas e aqueles tabagistas. Estudo transversal, as avaliações foram 

realizadas em duas visitas, a seguir descritas. 

Visita 1 – Espirometria pré- e pós-broncodilatador (400 cg de 

salbutamol) e o SWT com intervalo de 30 minutos entre eles. 

Visita 2 – Realizada a avaliação da força e endurance muscular do 

quadríceps femoral e bíceps braquial juntamente com a eletromiografia. 

Resultados Preliminares 

Variáveis GA (n=8) GC (n=7) p 

PImax, cmH2O 72 (48-88) 80 (62-102) p>0,05 

PEmax, cmh2O 66 (49-98) 74 (60-94) p>0,05 

CVM QF, Kg 13,8(6,9-19,2)  23,5(16,1-32,6) p=0,02* 

CIS QF, Kg 8,2 (4,4-11,5) 14,2 (9,7-19,5) p=0,02* 

TE, min 0,2 (0,1-0,7) 0,2 (0,1-0,5) p>0,05 

Distância percorrida, m 647(511-973)  1076 (919-1207)  p=0,06* 
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