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Resumo: Os efeitos crônicos da asma causam redução da tolerância ao 

exercício na população pediátrica. No entanto, os efeitos da reabilitação 

pulmonar na capacidade funcional, na força muscular periférica e na atividade 

física na vida diária (AFVD) em crianças com asma não foram estudados. 

Objetivo: Avaliar os efeitos da reabilitação pulmonar na tolerância ao exercício, 

capacidade funcional, força muscular periférica e AVFD em crianças e 

adolescentes asmáticos. Métodos: Dados preliminares de um ensaio clínico 

randomizado onde foram avaliadas 19 crianças com asma divididas em dois 

grupos: grupo intervenção (GI=10) realizou treinamento aeróbio e força 

muscular e grupo controle (GC=9) que realizou exercícios de alongamento. 

Todos foram submetidos a um programa supervisionado, duas vezes por 

semana, com duração de 50-60 minutos por sessão, por 2 meses. Os 

principais desfechos foram a carga de trabalho realizada no teste de exercício 

cardiopulmonar (TECP) em cicloergômetro, porcentagem do previsto para a 

distância percorrida (DP) no Shuttle Walk Teste Incremental Modificado (SWTI), 

força muscular periférica do bíceps e quadríceps avaliados por contração 

voluntária máxima (CVM) e avaliação dos níveis de AFVD avaliados por 

acelerometria por 5 dias. Os dados apresentados são em média (IC 95%) da 

diferença intragrupo (pré-reabilitação e pós-negativa). Resultados: A idade foi 

de 11±2 anos para o GI e 12±3 anos de idade para o GC, com asma 

classificada em Step 2(1-4) e Step 3 (1-3), p=0,53, respectivamente de acordo 

com o GINA. Não houve alteração da função pulmonar em ambos os grupos. 

Os dados preliminares mostram que, após a reabilitação pulmonar, não houve 

diferença significativa entre o GI e GC, respectivamente, na carga de trabalho 

no TECP (9,5 W [-4,6-23,8 W] vs 5,1W [-6,6-19,2 W], p=0,46) e na 

porcentagem do previsto da DP no SWTI (-0,6%[-11,7-10,4%] vs 5,2%[-3,0-

13,4%], p=0,44). Também não houve diferença na CVM para bíceps (p=0,54), 

quadríceps (p=0,19); e nos níveis de atividade física moderada e intensa 

(p=0,39) e em tempo de sedentarismo (p=0,14).  

INTRODUÇÃO 

Indivíduos com doença pulmonar crônica são mais suscetíveis ao 

comprometimento da tolerância ao exercício devido à limitação pulmonar4. Os 

efeitos crônicos da asma causam redução da tolerância ao exercício na 

população pediátrica2 e podem levar ao comprometimento da capacidade 



funcional. Diante das alterações do paciente asmático o tratamento desses 

indivíduos deve se estender à reabilitação pulmonar2. No entanto, os efeitos da 

reabilitação pulmonar na capacidade funcional, na força muscular periférica e 

na atividade física na vida diária (AFVD) em crianças com asma não foram 

estudados. 

OBJETIVO  

Avaliar os efeitos da reabilitação pulmonar na tolerância ao exercício, 

capacidade funcional, força muscular periférica e AVFD em crianças e 

adolescentes asmáticos. 

METODOLOGIA 

Ensaio clínico randomizado, realizado no laboratório de Fisiologia Clínica do 

Exercício da Universidade Nove de Julho, sendo os indivíduos provenientes do 

Ambulatório de Asma da Disciplina de Alergia, Imunologia Clínica e 

Reumatologia do Departamento de Pediatria da UNIFESP.  

DESENVOLVIMENTO 

Foram avaliados crianças e adolescentes asmáticos, com idade entre 6-17 

anos e divididos em grupo intervenção (GI) e grupo controle (GC). A asma foi 

classificada de acordo com o Global Initiative for Asthma (GINA)1. Para a 

avaliação de controle da doença, foi aplicado o questionário de controle da 

asma Asthma Control Test (ACT). Os voluntários foram inicialmente avaliados e 

após submetidos a um programa de reabilitação (PR) supervisionado, duas 

vezes por semana, com duração de 50-60 minutos por sessão, durante 2 

meses. O GI realizou treinamento aeróbio (intensidade: 60%-80% da 

frequência cardíaca máxima), treinamento de força muscular (intensidade: 

40%-70% de 1 repetição máxima) e fisioterapia respiratória. O GC realizou 

exercícios de alongamento e fisioterapia respiratória. Os principais desfechos 

foram a carga de trabalho no teste de exercício cardiopulmonar (TECP) em 

cicloergômetro (com carga incremental de 5-10W) e em porcentagem do 

previsto para a distância percorrida (DP) no Shuttle Walk Teste Incremental 

Modificado (SWTI). As medidas secundárias foram a força muscular periférica 

do bíceps e quadríceps avaliados por contração voluntária máxima (CVM) por 

célula de carga e em porcentagem de tempo gasto em atividade física 

moderada e intensa (%AFMI) e atividade sedentária (%SED), avaliados por 

acelerometria (5 dias da semana, por mais de 8h por dia). Os dados 



apresentados são em média (IC 95%) da diferença intragrupo (pré-reabilitação 

e pós-negativa). 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Os dados preliminares mostraram uma média de idade de 11±2 anos para o GI 

e 12±3 anos de idade para o GC. A asma foi classificada de acordo com o 

GINA em leve no GI e moderada no GA. Todos apresentaram asma controlada 

de acordo com o questionário de controle da doença. Os dados basais da 

característica basal da amostra estão representados na Tabela 1. 

Tabela 1. Características basais da amostra. 

ACT: Teste de controle da Asma 

Não houve diferença estatisticamente significante entre o GI e o GC nas 

variáveis do TECP, SWTI, CVM e níveis de AFVD após a reabilitação pulmonar, 

como mostra a Tabela 2. 

Tabela 2. Variáveis do TECP, SWTI, CVM e AFVD pré e pós-reabilitação. 
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Variáveis GI   

N=10 (8♂) 

GC  

N=9 (4♂) 

p 

Idade, anos 11 ± 2 12 ± 3 0,31 

Steps, GINA 2 (1-4) 3 (1-3) 0,53 

ACT, <12anos 22 ± 1,3 19 ± 5,3 0,21 

ACT, >12anos 22 ± 1,2 20 ± 6,0 0,48 

CVF, %prev 102,5 ± 9,7 101,1 ± 15,2 0,82 

VEF1, % prev 91,5 ± 12,1 97,3 ± 11,7 0,32 

VEF1/CVF, %prev 83,0 ± 8,8 90,5 ± 7,7 0,06 

FEF25-75%, %prev 77,6 ± 21,1 101,7 ± 28,8 0,07 

Variáveis GI 

N=10 (8♂) 

GC 

N=9 (4♂) 

  p 

Carga, W 9,5 (-4,6-23,8) 5,1 (-6,6-19,2) 0,46 

DP, m -0,6(-11,7-10,4) 5,2(-3,0-13,4 0,44 

CVM BB, KgF 1,2(-0,4-0,29) 1,6(-1,6-4,8) 0,54 

CVM QD, KgF 2,7(-1,0-6,4) 2,4(-2,6-7,4) 0,19 

AFMI, % 0,3(-5,2-36,5) 6,6(-1,3-1,0) 0,39 

SED, % 2,5(-7,0-2,0) -5,0(-11,2-1,1) 0,14 


