
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: O IMPACTO DA GRAVIDADE DA ASMA NO DESEMPENHO DO TESTE DO DEGRAU
INCREMENTAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FISIOTERAPIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE NOVE DE JULHOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): FELIPE ELIAS MOREIRA, JOÃO CARLOS SILVA DE ALMEIDAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SIMONE DAL CORSOORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ANDERSON JOSÉ, DANILA VIEIRA BALDINI CANO, DIRCEU SOLÉ, FERNANDA
DE CORDABA LANZA, GUSTAVO WANDALSEN, JESSYCA PACHI RODRIGUES SELMAN, LARYSSA
SOUZA LEITÃO, MARIANA MAZZUCA REIMBERG, MAYARA MORAIS MARQUES, SIMONE DAL
CORSO, SUÉLEN TOMOKANE LEMOS

COLABORADOR(ES): 



Resumo:  

Introdução: Os testes de caminhada comumente são utilizados para avalição da 

capacidade funcional em crianças e adolescentes asmáticos. No entanto, asmáticos 

queixam-se de elevados níveis de dispneia ao subir escadas. O teste do degrau 

mimetiza esta atividade de vida diária e tem a vantagem de necessitar de pouco 

espaço físico. A performance no teste do degrau em diferentes gravidades da asma 

ainda não foi investigada em crianças e adolescentes. Objetivo: Avaliar o impacto 

da gravidade da asma na capacidade funcional por meio do teste do degrau 

incremental (TDI) em crianças e adolescentes com asma. Método: Foram avaliados 

pacientes provenientes do Ambulatório de Asma do Departamento de Pediatria da 

Universidade Federal de São Paulo, com idade entre 7 e 18 anos, de ambos os 

sexos, estáveis clinicamente e com ausência de sintomatologia compatível com 

quadro de infecção viral nas últimas seis semanas, com steps de 1 a 5 segundo o 

Global Initiative for Asthma (GINA). Os participantes foram divididos em três grupos 

conforme a gravidade: leve (GINA 1 e 2) moderado (GINA 3) e grave (GINA 4 e 5). 

Os pacientes realizaram um teste do degrau incremental, teste cadenciado 

externamente por estímulos sonoros.  Resultados: Foram avaliados 34 pacientes 

(11 ± 3 anos, 44 ± 13 kg, 149 ± 15 cm de altura, CVF: 103 ± 11 % prev, VEF1: 92 ± 

15 % prev, VEF1/CVF: 82 ± 10% e FEF25-75%: 99 ± 37 % prev), sendo 14 com asma 

leve, 10 com asma moderada e 10 com asma grave. Não foram encontradas 

diferenças quando comparado o número de degraus por gravidade da asma (leve: 

290 ± 85, moderada: 286 ± 83 e grave: 320 ± 134 degraus). O mesmo foi observado 

para a frequência cardíaca no pico do teste (leve: 157 ± 20 bpm, moderada: 156 ± 

24 bpm e grave: 170 ± 13 bpm), para a ventilação (leve: 41 ± 15 L/min, moderada: 

40 ± 18 L/min e grave: 47 ± 12 L/min) e para o consumo de oxigênio no pico do 

exercício (leve: 1,27 ± 0,56 L/min, moderada: 1,30 ± 0,54 L/min e 1,33 ± 0,54 L/min). 

Conclusão: Estes resultados parciais demonstram que a gravidade da asma, 

segundo o GINA, não provoca impacto na capacidade funcional avaliada pelo TDI 

em crianças e adolescentes com asma estável. 

 

 

Introdução: 

A asma é uma doença inflamatória crônica associada à hiperresponsividade 

das vias aéreas, que leva a episódios frequentes de sibilos, dispneia, opressão 



torácica e tosse, particularmente à noite ou no início da manhã, com prevalência 

maior entres as crianças1. A gravidade da asma é classificada segundo o Global 

Initiative for Asthma (GINA)2 de acordo com os sintomas e a soma das medicações 

utilizadas, variando de 1 a 5 sendo 1 e 2  asma leve, 3 asma moderada e 4 e 5 asma 

grave2. Estudos comparando a tolerância ao exercício em diferentes gravidades da 

asma são escassos, especialmente utilizando testes de campo como o teste do 

degrau que é de baixo custo e de fácil execução. 

 

Objetivo: 

Avaliar o impacto da gravidade da asma no desempenho físico ao teste do 

degrau incremental em crianças e adolescentes asmáticos. 

 

Metodologia: 

Foram recrutados pacientes com diagnóstico clínico de asma, provenientes 

do Ambulatório de Asma da Disciplina de Alergia, Imunologia Clínica e Reumatologia 

do Departamento de Pediatria da UNIFESP. 

 

Desenvolvimento: 

Foram incluídos pacientes com media de idade entre 7 e 18 anos, estáveis 

clinicamente e com ausência de sintomatologia compatível com quadro de infecção 

viral (resfriado ou gripe) nas últimas seis semanas, classificadas com escore de 1 a 

5 segundo Global Initiative for Asthma (GINA)2. Foram incluídos, pelo menos, 10 

pacientes por gravidade segundo o GINA. 

Os critérios de exclusão foram: participantes que apresentem doenças 

pulmonares crônicas associadas (fibrose cística e bronquiectasia), comorbidades 

(doenças cardíacas, diabetes e doenças musculoesqueléticas) e tabagismo. 

O estudo esta sendo realizado em uma única visita. Após espirometria, os 

pacientes realizam o teste do degrau incremental. O teste do degrau incremental foi 

realizado em degrau com altura de 15 cm para os pacientes com altura de até 1,40m 

e de 20 cm para os pacientes com altura superior a 1,40m3. O teste é cadenciado 

por sinais sonoros obtidos a partir de um CD4. 

Resultados Preliminares: 



Tabela 1: comparação das variáveis no pico do exercício por gravidade da asma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: no degraus: Número de degraus escalados no teste do degrau incremental, 

FC: Frequência cardíaca, VE: ventilação, L: Litros, min: minutos, VO2 pico: Consumo 

de oxigênio no pico do exercício, * = p < 0,05. 
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Variáveis Asma leve 

(n= 14) 

Asma moderada 

(n= 10) 

Asma grave 

(n= 10) 

no degraus 290 ± 85 286 ± 83 320 ± 134 

FC, bpm 157 ± 20 156 ± 24 170 ± 13 

VE, L/min 41 ± 15 40 ± 18 47 ± 12 

VO2 pico, L/min 1,27 ± 0,56 1,30 ± 0,54 1,33 ± 0,54 

http://www.ginasthma.org/

