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Resumo: A asma é uma doença inflamatória crônica prevalente na infância, e sua 

cronicidade pode levar a um desequilíbrio do sistema nervoso autonômico (SNA) e 

diminuição da capacidade funcional. A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 

tem sido usada para identificar prognóstico cardíaco devido sua capacidade de 

mensurar o sistema autonômico cardíaco. Contudo, existem poucos estudos sobre o 

SNA em pacientes asmáticos e capacidade funcional. Objetivo: O objetivo deste 

estudo foi comparar e correlacionar a VFC e a capacidade funcional em pacientes 

asmáticos e seus pares controlados. Método: estudo transversal com 20 pacientes 

asmáticos (GA) e 15 voluntários saudáveis (GC) pareados em idade, de 6-17 anos. 

Todos realizaram espirometria, a VFC e o Shuttle Walk Test Incremental (SWTI). A 

VFC foi registrada durante 20 minutos na posição sentada, com um monitor de 

frequência cardíaca. O SWTI é um teste cadenciado externamente, que foi realizado 

em um corredor de 10m. A variável desfecho foi a distância percorrida (DP) em 

metros. Resultados: Dados preliminares do GA e do GC demonstraram uma média 

de idade de 12 ± 3 anos em ambos os grupos. A asma do GA foi classificada como 

leve a moderada de acordo com o GINA1 (2-4). Não foi observado alteração da 

função pulmonar nos grupos (VEF1/CVF: GA 92±10 vs GC 88±9, p=0,19). Não 

houve diferença entre os grupos para LF: GC 61±16 ms vs GA 59±15 ms (p=0,72); 

HF: GC 37±14 ms vs GA 41±15 ms (p=0,39); e LF/HF GC 4±3 ms vs GA 3±2 ms 

(p=0,48). A rMSSD foi mais baixa no GC (60 ± 44ms) em relação ao GA (94 ± 54 

ms), p=0,05. Não houve diferença estatisticamente significativa na DP do SWTI 

entre o GA 821± 226 m vs GC 1001±346m (p=0,09), mas esta diferença foi 

clinicamente relevante. Houve uma correlação negativa significante entre RMSSD e 

DP (r=-0,56; p=0,009).  

INTRODUÇÃO 

A asma é uma doença inflamatória crônica prevalente na infância, e sua cronicidade 

pode levar a um desequilíbrio do sistema nervoso autonômico (SNA) e diminuição 

da capacidade funcional2. O sistema nervoso autônomo SNA tem função de 

relaxamento e constrição da musculatura lisa dos brônquios. A interação da 

modulação simpática e parassimpática sobre a atividade elétrica do nó sinusal no 

coração é a responsável pela regulação neural da frequência cardíaca (FC). A 

análise temporal da regulação da FC é conhecida como análise da variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC). A elevação da VFC caracteriza eficiência nos 

mecanismos autonômicos, enquanto que sua redução sinaliza adaptação irregular e 



ineficiência do SNA3. Em pacientes asmáticos, é esperado que haja redução na VFC 

pelo resultado da ativação de quimiorreceptores na presença de hipoxemia ou 

hipercapnia, pela frequência de crises de broncoespasmo e pela utilização de β2 

agonista no tratamento da doença4.  

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi comparar e correlacionar a VFC e a capacidade funcional 

em pacientes asmáticos e seus pares controlados.  

METODOLOGIA 

Estudo transversal, que está sendo 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, onde realizam acompanhamento médico. 

A asma foi classificada de acordo com o Global Initiative for Asthma (GINA)1. 

DESENVOLVIMENTO 

Até a presente data foram avaliados crianças e adolescentes asmáticos e saudáveis, 

com idade entre 6-17 anos e divididos em grupo asma (GA=20) e grupo controle 

(GC=15). Todos realizaram espirometria, a VFC e o Shuttle Walk Test Incremental 

(SWTI). A VFC foi registrada durante 20 minutos na posição sentada, com um 

monitor de frequência cardíaca. A frequência baixa (LF), a frequência alta (HF), a 

relação entre elas (LF/HF) e raiz quadrada da média do quadrado das diferenças 

(rMSSD) foram mensuradas. O SWTI foi realizado em um corredor de 10m e 

consiste em um teste cadenciado externamente com velocidade inicial de 1,74Km/h, 

com um incremento a cada minuto até a velocidade máxima possível (10,3Km/h). A 

variável desfecho foi a distância percorrida (DP) em metros.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Como dados preliminares, o GA e o GC apresentaram uma média de idade de 12±3 

(p=0,7), sem alteração da função pulmonar (VEF1/CVF: GA 92±10 vs GC 88±9, 

p=0,19). A asma do GA foi classificada como leve a moderada (GINA 2-4).  

Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos para as variáveis 

da VFC e do SWTI, exceto para a raiz quadrada da média do quadrado das 

diferenças (rMSSD), que foi maior no GA (p=0,05), como mostra a Tabela 2. 

 

 

 



Tabela 2. Comparação das variáveis da VFC e do SWTI entre os grupos.  

Variáveis 
Grupo Asma 

N=20 

Grupo Controle 

N=15 
P 

RMSSD, ms 94 ± 53 60 ± 44 0,05 

LF, ms 59 ± 15 61 ± 16 0,72 

HF, ms 41 ± 15 37 ± 14 0,39 

LF/HF, ms 3 ± 2 4 ± 3 0,48 

DP, m 821 ± 226 1001 ± 346 0,09 

Não houve diferença estatisticamente significativa na DP do SWTI entre o GA, mas 

esta diferença foi clinicamente relevante. Houve uma correlação negativa 

significante entre rMSSD e DP (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Correlação entre a distância percorrida e a raiz quadrada da média do 

quadrado das diferenças (rMSSD). 
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