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Resumo 

Segundo a Global Initiative for Asthma (GINA), a asma é uma doença crônica, 

heterogênea que pode levar a redução da capacidade funcional. O Shuttle walk 

teste (SWT) é um teste de caminhada cadenciado externamente que avalia a 

capacidade funcional, e pouco estudado na população infantil. Até a presente 

data não foi investigado se há correlação da gravidade da asma e a capacidade 

funcional. Objetivo: Comparar a capacidade funcional, por um teste clínico de 

campo (SWTI) de acordo com gravidade da asma em crianças e adolescentes. 

Método: Este é um estudo transversal realizado em 50 pacientes asmáticos 

controlados, entre 7 a 15 anos de idade, com diagnóstico de asma, em uso 

regular da medicação. Foram divididos em três grupos de acordo com a 

gravidade da doença (Asma leve: GINA 1 e 2, moderada: GINA 3 e grave: GINA 

4 e 5). 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 espirometria e o SWT 

em uma única visita. O SWT foi realizado em um corredor de 10m. Durante o 

SWT a SpO2 e frequência cardíaca (FC) foram medidos continuamente; a escala 

de Borg para dispnéia (Borg D) e Borg para membros inferiores (Borg MMII) 

foram avaliados ao início e final dos testes. A comparação das variáveis do SWTI 

entre as gravidades da doença foi feita pela ANOVA de um fator, com post hoc 

de Bonferroni. Resultados: Foram avaliados 46 voluntários, com média da idade 

de 11±2 anos, peso de 43±11 kg, altura de 148±14 cm. Todos apresentaram 

função pulmonar normal. Não houve diferença para a FC no pico do SWT entre 

os grupos leve, moderado e grave, assim como para a distância percorrida, 

entretanto houve diferença na SpO2 entre os grupos asma moderado e asma 

grave (SpO2: 86,6 vs 92±3, p=0,47). A FC no pico do SWT, em porcentagem do 

previsto, ficou acima de 80% em todos os grupos. Conclusões: A gravidade da 

asma não interferiu na capacidade funcional de crianças e adolescentes 

asmáticos. O SWT foi considerado um teste máximo em pacientes pediátricos 

asmáticos. 

  

 



 

Introdução 

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

caracteriza pela inflamação das vias aéreas1,2. A gravidade da asma é 

determinada pela quantidade de medicação utilizada e pelos sintomas 

persistentes, variando de 1 a 5, sendo 1 a utilização de broncodilatador de curta 

duração à 5 com a utilização de corticoide inalatório em altas doses e anti 

leucotrieno, de acordo com o GINA1. Sabe-se que indivíduos com doença 

pulmonar crônica são mais suscetíveis de apresentarem redução na tolerância 

ao exercício devido a limitação pulmonar3. O Shuttle Walk Teste (SWT) é um 

teste de caminhada cadenciado externamente que avalia a capacidade 

funcional, e pouco estudado na população infantil. 

 

Objetivos 

Comparar a capacidade funcional, por um teste clínico de campo (SWTI) 

de acordo com gravidade da asma em crianças e adolescentes. 

 

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. Financiado por FAPESP 

(2014/12040-0) 

 

Desenvolvimento 

Foram incluídos pacientes com idade entre sete e 15 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: 

Espirometria pré- e pós-broncodilatador (400 cg de salbutamol), dois Shuttle 

Walk Test Incremental com intervalo de 30 minutos entre eles. 

 



 

 

Resultados Preliminares 
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 Asma Leve 

(n=21) 

Asma Moderada 

(n=12) 

Asma Grave 

(n=13) 

DP,m 804 ± 203 676,5 ± 104 841 ± 157 

DP, % prev 82 ± 11 74 ± 12 81 ± 11 

SpO₂, % 90 ± 5 86 ± 6 92 ± 3 

FC, % prev 92 ± 7 92 ± 6 93 ± 8 

Borg, D 4 ± 3 3 ± 2 4 ± 2 

Borg, MMII 5 ± 3  4 ± 3 4 ± 3 

http://www.ginasthma.org/

