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AVALIAÇÃO DA MODULAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO AUTONÔMICO E A 

CAPACIDADE FUNCIONAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASMÁTICOS. 

Resumo 

A análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é uma medida de 

atividade do sistema nervoso autônomo. Ainda não foi vastamente avaliada a 

modulação autonômica de crianças e adolescentes com asma, já que as 

características da doença crônica podem alterar o equilíbrio simpato-vagal. 

Objetivo: avaliar e comparar a VFC e a capacidade funcional de crianças e 

adolescentes asmáticos com seus pares saudáveis. Método: dados 

preliminares, estudo transversal que avaliou grupo asma (GA) e grupo controle 

(GC), idade entre 6 e 18 anos. Incluídos: asmáticos (GINA step 1 a 4), ambos os 

gêneros, estáveis clinicamente, ausência de infecção viral no último mês. GC foi 

pareado em idade e gênero ao GA. Excluídos aqueles com outras doenças 

crônicas, prática de atividade física superior a três vezes/semana. O protocolo 

consistiu em visita única, com avaliação da VFC por 20 minutos em posição 

sentada (Low frequency LF, High frequency HF e relação entre elas LF/HF; 

do teste de capacidade funcional Shuttle Walk Test (SWT): mensurado durante 

o teste o consumo máximo de oxigênio (VO2máx), SpO2 e frequência cardíaca 

(FC), escala de Borg dispneia (Borg D). A distância percorrida (DP) em metros 

foi a variável desfecho do SWT. O Teste t não pareado foi utilizado para 

comparar as variáveis paramétricas (X±DP) e o teste de Mann-Whitney para as 

variáveis não paramétricas (Med IQ25-75%). A correlação de Pearson foi 

utilizada entre a DP e VFC. Resultados: Avaliados 12 pacientes no GA e 12 no 

GC, média de idade 14 ± 2 anos. Função pulmonar do GA foi CVF: 109 (87-114), 

VEF1: 92 ± 15%prev, VEF1/CVF: 86 ± 12%prev. Não foi encontrada diferença 

significante entre os grupos quanto a VFC; LF no GA: 48,0 ± 20,4 n.u. vs GC 

55,0 ± 11,6 n.u.; HF no GA: 51,9 ± 20,4n.u. vs GC: 44,0 ± 3,6 n.u.; LF/HF no GA: 

1,6 (1,1 – 3.9) vs GC: 1,5 (1,3 – 2,1); p > 0,05. Os grupos percorreram distância 

similar no SWT: GA: 839,4 ± 221,9m vs GC 960,2 ± 340,2m, p = 0,31, sem 

diferenças no VO2 no pico do SWT no GA: 43,7 ± 12,6ml/Kg vs GC: 41,0 ± 12,6 

ml/Kg, p= 0,61. A FC ficou acima de 80% do previsto em ambos os grupos no 

final do SWT, p = 0,35, com semelhante score de Borg D entre os grupos (GA: 4 

3 - 8 vs GC: 4 2,5 - 4; p = 0,28). Não foram encontradas correlações 

significantes entre a capacidade funcional e a VFC (r < 0,2, p > 0,05). 



Conclusão: com base nos dados preliminares, crianças e adolescentes 

asmáticos não apresentam alteração na VFC e redução da capacidade funcional 

comparado aos seus pares controles.  

Introdução 

A asma é uma doença caracterizada por inflamação crônica das vias 

aéreas.1 Pacientes asmáticos podem apresentar disfunção do sistema nervoso 

autônomo (SNA), que podem estar relacionadas com a gravidade e/ou o controle 

da doença.2,3 A analise da VFC importante para identificar as respostas 

cardiovasculares à diferentes condições, principalmente quando se diz respeito 

ao acompanhamento de tratamento e na prevenção de eventos 

cardiovasculares.4 

Objetivos 

Avaliar e comparar a VFC e a capacidade funcional de crianças e 

adolescentes asmáticos com seus pares saudáveis; Correlacionar VFC com a 

distância percorrida no SWT. 

Metodologia 

Este é um estudo transversal, realizado no laboratório de reabilitação 

cardiopulmonar no setor de mestrado da Universidade Nove de Julho, aprovado 

pelo comitê de ética em pesquisa sob o número 1.440.862. 

Desenvolvimento 

 Para o grupo asma foram incluídas pacientes com idade entre 6 a 

18 anos, de ambos os gêneros, estáveis clinicamente e com ausência de 

sintomatologia compatível com quadro de infecção viral nas últimas quatro 

semanas. Os critérios de exclusão foram: participantes que apresentassem 

escore 5 de acordo com GINA1, presença de outras doenças pulmonares 

crônicas, doenças cardíacas, diabetes e doenças musculoesqueléticas, 

tabagismo e que praticassem atividade física superior a 3 vezes na semana. O 

grupo controle foram recrutadas crianças e adolescentes saudáveis pareados 

em idade e gênero com o grupo asma. O protocolo foi realizado em visita única 

e realizado os testes para análise da VFC, espirometria e Shutlle Walk Test. 

Resultados preliminares 



Comparação das variáveis da VFC e no pico do SWT 

Variáveis Grupo Asma 

n= 12 

Grupo Controle 

n= 12 

p 

LF, n.u. 48,0 ± 20,4 55,0 ± 11,6 0,31 

HF, n.u. 51,9 ± 20,4 44,0 ± 3,6 0,26 

LF/HF 1,6 (11,1 – 3,9) 1,5 (1,3 – 2,1) 0,97 

DP, m 839 ± 222 960 ± 340 0,31 

DP, % prev. 81 ± 15 94 ± 23 0,72 

FC, bpm 189 (182 – 198) 185 (174 – 192) 0,35 

FC, % prev. 90 ± 8 87 ± 9 0,46 

Borg D. 4 (3 – 8) 4 (2,5 – 4) 0,28 

Borg MI. 4 (3 – 8) 3 (2 – 3) 0,10 
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