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RESUMO

Sousa AW. Avaliação do nível de atividade física diária e fatores preditores
em crianças asmáticas da cidade de São Paulo [Dissertação]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012.

INTRODUÇÃO: A atividade física regular trás benefício à saúde, reduzindo a
obesidade, morbidades e a mortalidade e, em pacientes asmáticos, a
atividade física melhora os sintomas da doença. Apesar disso, ainda existe
divergência na literatura se crianças asmáticas são fisicamente ativas, e isto
parece depender do método empregado, da gravidade da doença e do
controle clínico. OBJETIVO: Comparamos a atividade física de vida diária
(AFVD) entre crianças com diferentes gravidades da asma e identificamos
fatores que possam dificultar a realização das AFVD. MÉTODO: Estudo
transversal com 121 crianças, sendo 79 asmáticas das quais (32 asma
persistente leve, 24 asma persistente moderada, 23 asma persistente grave)
e 42 controles, de ambos os sexos, com idade entre 7 a 12 anos. As
crianças asmática estavam em tratamento médico há, no mínimo, 6 meses e
com a doença controlada. O nível de AFVD foi monitorado com um
acelerômetro durante 6 dias (4 dias da semana e 2 de final de semana). A
função pulmonar e as barreiras que dificultam a realização da AFVD também
foram avaliadas. RESULTADOS: Os nossos resultados mostraram que o
número total de passos, e as atividades realizadas em intensidade

moderada foram similares entre as crianças com as diferentes gravidades da
asma. O percentual de crianças asmáticas fisicamente ativas foi similar
quando comparado com as crianças sem asma (respectivamente, 51,9% vs.
50%; p>0,05). Não foi observada diferença nos parâmetros funcionais da
função pulmonar (obstrução fixa, resposta ao broncodilatador e variabilidade
do VEF1) entre as crianças asmáticas fisicamente ativas e as sedentárias
(p>0,05). Porém, foi observado um maior percentual de crianças com
sobrepeso ou obesidade entre os asmáticos sedentários quando comparado
às crianças fisicamente ativas (respectivamente, 24,1% vs. 11,1%; p<0,05).
As barreiras ambientais foram as mais relatadas pelas crianças com e sem
asma (p>0,05), porém este fator foi relatado em maior proporção pelas
crianças asmáticas sedentárias quando comparado àquelas fisicamente
ativas (respectivamente, 34,2% vs. 14,6%; p<0,05). CONCLUSÕES: As
crianças asmáticas com a doença controlada tiveram o mesmo nível de
AFVD entre as diferentes gravidades da doença e que seus pares sem
asma. A gravidade da doença, fatores ligados à função pulmonar e a
percepção da doença como barreira para atividade física pareceu não estar
associadas ao sedentarismo. As barreiras ambientais foram as mais
relatadas pelas crianças com e sem asma, porém, nas crianças asmáticas
sedentárias essas barreiras pareceram ser ainda mais relevantes.

Descritores: Asma; Atividade Motora; Actigrafia; Acelerômetro.

ABSTRACT

Sousa AW. Assess the level of daily physical activity and predictors of
asthmatic children in São Paulo [Dissertation]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2012.

BACKGROUND: Regular physical activity promotes health benefits by
reducing obesity, morbidity and mortality, and who has asthma, physical
activity improves the symptoms of disease. Nevertheless, there is
disagreement in the literature whether asthmatic children are physically
active, and this seems to depend on the method used, severity of disease
and clinical control. OBJECTIVE: We compared Daily Physical Activity (DPA)
among children of different severity levels of asthma and we have identified
factors that may hinder DPA. METHOD: Cross-Sectional study with 121
children, 79 with asthma (32 mild persistent asthma, 24 moderate persistent
asthma, 23 severe persistent asthma) and 42 children without asthma, of
both sexes, aged between of 7 and 12 years. The asthmatic children were
under medical treatment for at least 6 months and the disease controlled.
DPA was monitored with an accelerometer for 6 days (4 weekdays and 2
weekends). Pulmonary function and barriers that hinder DPA were also
assessed. RESULTS: Our results showed that the total number of steps, and
the activities performed at moderate intensity were similar between children
with different severities of asthma. The percentage of physically active
children with asthma was similar when compared with children without

asthma (respectively, 51,9% vs. 50%; p>0,05). There was no difference in
respiratory function parameters (fixed obstruction, bronchodilator response
and variability of FEV1) among the asthmatic children physically active and
sedentary (p> 0.05). However, we found that sedentary asthmatic children
were more overweight or obese than physically active asthmatic children
(respectively, 24,1% vs. 11,1%; p<0,05). The environmental barriers were
the most frequently reported by children with and without asthma (p> 0,05),
but this factor was reported in a higher proportion by sedentary asthmatic
children compared to those physically active (respectively, 34,2% vs. 14,6%;
p<0,05). CONCLUSIONS: Clinically controlled asthmatic children had the
same level of DPA between different severities of asthma and their peers
without asthma. The severity of disease, factors related to lung function and
perception of disease as a barrier to physical activity did not seem be
associated with sedentary lifestyle. The environmental barriers were the most
frequently reported by children with and without asthma, however in
sedentary asthmatic children these barriers seemed to be even more
relevant.

Descriptors: Asthma; Motor Activity; Actigraphy; Accelerometer.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Asma

1.1.1 Definição
A asma é um problema de saúde pública em todo o mundo e que afeta
pessoas de todas as idades. É caracterizada como uma desordem
inflamatória crônica das vias aéreas na qual participam muitas células e
elementos celulares que são responsáveis pela hiperresponsividade das vias
aéreas (GINA, 2010). O paciente apresenta episódios recorrentes de
sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse, principalmente à noite ou pela
manhã (GINA, 2010). A limitação ao fluxo aéreo é difusa, variável e, na
maioria das vezes, reversível espontaneamente ou com tratamento
farmacológico (GINA, 2010). As manifestações clínicas podem ser
controladas com o tratamento apropriado, ocorrendo apenas crises
ocasionais e raras exacerbações (GINA, 2010). A classificação da gravidade
da asma nos pacientes em tratamento é dada pelos sintomas noturnos e
diurnos, medicação, frequência de exacerbações, valores do volume
expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e grau de limitação à prática
de atividade física (GINA, 2010). A gravidade da doença é dividida em:
Asma Intermitente (AI); Asma Persistente Leve (APL); Asma Persistente
Moderada (APM) e Asma Persistente Grave (APG) (GINA, 2010). O controle
clínico da asma refere-se à manifestação dos sintomas da doença, ou seja,
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a permanência de longos períodos sem exacerbações, com ou sem
tratamento (GINA, 2010).

1.1.2 Epidemiologia
A asma atinge 300 milhões de indivíduos em todo mundo e sua
prevalência varia de 1 a 18% sendo que, nos últimos anos, esses dados vêm
aumentando, principalmente nas crianças (Masoli et al., 2004). No Brasil, a
terceira fase do International Study of Asthma and Allergy (ISAAC) mostrou
que a prevalência dos sintomas de asma sentido alguma vez na vida foi de
10,3% e 13,6%, respectivamente, em crianças com idade escolar e
adolescentes (Solé et al., 2006). Nesse mesmo estudo, a prevalência de
asma variou entre 6,4% e 20,8% nas crianças com idade escolares e foi
observada uma associação com a latitude, ou seja, quanto mais próximo da
linha do Equador, maior a prevalência dos sintomas de asma (Solé et al.,
2006).
Apesar da prevalência da asma estar aumentando nos últimos anos, as
internações pela doença no Brasil diminuíram 51% nos últimos dez anos,
sendo contabilizadas em 2010 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 192.601
internações na rede pública de saúde. A diminuição do número de
internações gera economia aos cofres públicos, e segundo dados do SUS, a
atenção básica de cuidados a saúde da população poderia evitar 30% das
internações hospitalares (DATASUS). Existem evidências de que esta queda
do número de internações se deu pelo melhor manejo do tratamento do
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paciente asmático ao qual foi possível ter acesso a ambulatórios de
referência, fornecimento de medicamentos e programas de educação,
criando assim, uma estratégia muito efetiva para o controle da doença
(Brandão et al., 2009; DATASUS).

1.1.3 Fisiopatogenia
A fisiopatologia da asma alérgica é um processo muito complexo que
envolve uma diversidade de células como linfócitos, mastócitos, eosinófilos,
neutrófilos, basófilos, macrófagos e células epiteliais (Barnes, 1996;
Bernstein, 2008). Para o desenvolvimento da asma alérgica, o individuo
passa

por

uma

série

de

mecanismos

envolvendo

o

período

de

sensibilização, período de resposta imediata e resposta tardia (Barnes,
1996; Holgate, 2008).
A sensibilização é iniciada a partir de uma primeira exposição a um
alérgeno ou antígeno que, ao entrar em contato com as vias áreas, ativa a
ação das células apresentadoras de antígeno tais como as células
dendríticas (Bharadjwav et al., 2007; Hammad; Lambrecht, 2008) e células T
regulatórias (McGee; Agrawal, 2006; Larché, 2007). Estas células são
responsáveis por captar e processar o alérgeno em peptídeos através da
molécula major histocompability comples class II (MHC-II) (Bharadjwav et al.,
2007).
O

período

de

resposta

imediata

ocorre

após

exposições

subsequentes ao período de sensibilização e tem inicio entre 5 a 15 minutos
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depois do o contato com o antígeno, podendo durar até 60 minutos
(Hamelmann et al., 1999). Inicialmente, o antígeno entra em contato com os
receptores de fibras sensoriais presentes no músculo liso das vias aéreas,
sendo reconhecido pelas células apresentadoras de antígeno, como
macrófagos teciduais e células dendríticas. Logo após, ocorre uma série de
reação que é iniciada pela ativação das principais citocinas pró-inflamatória,
fazendo com que os neutrófilos cheguem ao local afetado liberando
leucotrienos, e em seguida mastócitos, células endoteliais e plaquetas
(Bharadwaj et al., 2007; Hammad; Lambrecht, 2008). Assim, a interação do
alérgeno com o anticorpo envolvido na resposta alérgica (Imunoglobulina E)
promove a desgranulação dos mastócitos e consequentemente liberação de
histamina,

prostaglandina

e

leucotrienos,

levando

a

contração

da

musculatura brônquica, aumento na produção de muco e alteração da
permeabilidade vascular (Kuhn, 2007).
A resposta tardia inicia-se após 4 a 5 horas da exposição à
substância provocadora da reação alérgica imediata, e esse processo pode
durar até 72 horas após o contato com o alérgeno (Ferreira, 2004). Nessa
fase, o processo inflamatório crônico é iniciado pelo recrutamento de
leucócitos (neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos). O
processo de resposta tardia na asma tem como principal característica o
aumento e manutenção do processo inflamatório nas vias aéreas (Holgate,
2008), consequentemente com o passar do tempo, essas inflamações
podem causar danos nas estruturas brônquicas, (Kumar, 2001; Komai et al.,
2003) levando ao prejuízo da função pulmonar (Lange et al., 1998) e piora
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dos sintomas clínicos, incluindo a sensação de dispneia durante as
atividades físicas do dia a dia (Reddel et al., 1999).

1.2 Atividade Física de Vida Diária

1.2.1 Quantificação da Atividade Física
A atividade física é definida como qualquer movimento corporal
produzido pelos músculos esqueléticos resultando em gasto energético
acima do basal (Shephard; Nalady, 1999) e sua prática de maneira rotineira
está associada com o desenvolvimento de boa saúde. Por outro lado, a
inatividade física está associada com piora da saúde levando a um aumento
da obesidade e a um aumento de doenças crônicas em crianças e adultos
(Krishnamoorthy et al., 2006; Dencker; Andersen, 2008).
Há vários estudos analisando a atividade física de vida diária em várias
populações e de várias formas diferentes. Em crianças asmáticas, podemos
encontrar alguns estudos que para mensurar a atividade física utilizam
testes de aptidão física (máximo e submáximo), aplicação de questionários e
colocação de monitor de atividade física (Nystad, 1997; Lang et al., 2004;
Firrincieli et al., 2005; Glazebook et al., 2006; Van Gent et al., 2007;
Eijkemans et al., 2008; Berntsen et al., 2009; Rundle et al., 2009; Vahlkvist;
Pedersen, 2009; Cheng et al., 2010; Vahlkvist et al., 2010; Villa et al., 2011).
Os testes de aptidão física servem para avaliar a capacidade aeróbica do
indivíduo através do consumo máximo de oxigênio (VO2máx), atingido no
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teste máximo e estimado no teste submáximo (Midgley et al., 2007; Bentley
et al., 2007). Os questionários são comumente usados em pesquisas de
saúde porque tem baixo custo econômico, fácil administração e pode ser
aplicado

periodicamente

(Shephard,

2003),

contudo,

há

inúmeros

pesquisadores que testam várias metodologias diferentes para atingir uma
boa precisão e confiabilidade dos resultados através da comparação com o
teste de aptidão física (Argiropoulou et al., 2004; Janz et al., 2000). Algumas
particularidades podem variar entre os questionários, como a frequência da
atividade física durante a semana para ser considerado ativo ou sedentário e
o tempo a ser pesquisado, o que dificulta a comparação com outros métodos
(Aaron et al., 1993). Além disso, em crianças, algumas perguntas podem
necessitar da ajuda dos pais, o que pode haver respostas subestimadas ou
superestimadas (Argiropoulou et al., 2004; Bender et al., 2005). Nos últimos
anos, o monitor de atividade física em especial os acelerômetros, vem sendo
usado para melhor quantificar a atividade física de vida diária por ser um
aparelho de uso fácil (Rowland, 2007), por poder estimar um tempo real de
intensidade, frequência e duração da atividade física (Trost et al., 2005;
Reilly et al., 2008) e representar uma avaliação mais fidedigna quando
comparada com avaliação feita por questionários (Ferrari et al., 2007).

1.2.2 Acelerômetro
Acelerômetro é um aparelho usado para analisar a biomecânica do
movimento humano através da aceleração provocada pelo individuo
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(Robertson et al., 2004). Esse aparelho contém um transdutor que detecta o
movimento produzido por mudanças na velocidade ou padrão de
movimentos corporais, sendo capaz de captar movimento em até três eixos
diferentes: Vertical, Médio-lateral e Antero-posterior (Rowland, 2007).
O acelerômetro uni-axial mede a aceleração corporal em apenas um
eixo

(vertical),

enquanto o

acelerômetro

tri-axial mede

três

eixos

separadamente (Vertical, Médio-lateral e Antero-posterior) (Rowlands, 2007).
Atualmente, estudos comparam o acelerômetro uni-axial e tri-axial, e a
maioria mostra que o tri-axial apresenta resultados mais fidedignos, pois o
uni-axial tende a subestimar os resultados (Trost et al., 2005; Leenders et
al., 2000; Eston et al., 1998). Além disso, o acelerômetro tri-axial tem maior
confiabilidade

dos

resultados

em

atividades

físicas

de

diferentes

velocidades, cerca de 90% (Trost et al., 1998). Em crianças, o acelerômetro
tri-axial também é mais confiável, isso porque suas brincadeiras apresentam
movimentação corporal multidirecional, sendo necessários três eixos para
maior sensibilidade (Eston et al., 1998). Quanto mais se usa o aparelho,
maior é a confiabilidade dos resultados, e estudos mostram que nas crianças
para atingir uma confiabilidade de 80%, são necessários 4 a 5 dias de
monitoração, enquanto em adolescente são necessários 8 a 9 dias (Trost et
al., 2000). O local ideal para se usar o acelerômetro também é motivo de
estudo, e pesquisadores concordam que no quadril é a melhor parte do
corpo para se usar o aparelho (Bouten et al., 1997; Yngve et al., 2003),
independentemente da intensidade da atividade física (Nilsson et al., 2002).
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Os acelerômetros apresentam suas limitações, e uma grande limitação
desses aparelhos para calcular o gasto de energia, é fraca sensibilidade de
captar movimentos específicos dos braços e pernas em adultos (Swartz et
al., 2000), contudo, em crianças essa limitação é amenizada, pois as
crianças realizam movimentações corporais sempre em conjuntos (Trost et
al., 2005). Os modelos de acelerômetros mais baratos não são capazes de
estimar intensidade, duração e frequência da atividade física (Bassett, 2000
e Strath et al., 2003). Outras limitações do acelerômetro são: Custo de
aquisição e manutenção do aparelho; Desconforto durante a atividade física
devido ao tamanho e peso; Vergonha de usá-lo em público; Esquecer-se de
colocá-lo para captar os movimentos (Trost et al., 2005 e Crocker et al.,
2001).
Apesar das limitações, os acelerômetros são uma excelente ferramenta
para avaliar o nível de atividade física (Bassett; John, 2010), principalmente
em crianças, pois elas não mudam o comportamento da atividade física por
estar usando o aparelho (Rowlands, 2007). No entanto, o estudo desse
aparelho para quantificar a atividade física de crianças asmática é escasso
na literatura (Firrincieli et al., 2005; Van Gent et al., 2007; Eijkemans et al.,
2008; Berntsen et al., 2009; Rundle et al., 2009; Vahlkvist; Pedersen, 2009).

1.2.3 Atividade Física de Vida Diária em crianças asmáticas
A limitação física parece ter um papel importante no manejo clínico do
paciente asmático visto que é um dos critérios utilizados para avaliar a
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gravidade da asma (GINA, 2010).

Para alguns pacientes asmáticos, os

sintomas impedem a realização da atividade física, evitando assim a prática
regular de esportes e participação em atividades de grupos, principalmente
naqueles com a forma mais grave da doença (Disabella; Shermam, 1998;
Lang et al., 2004). Assim, a redução do condicionamento físico e o estilo de
vida sedentário pode levar o indivíduo à obesidade, contribuindo ainda mais
para o aumento dos sintomas da asma (Lucas; Platts-Mills, 2005 e Corbo et
al., 2008). Os cuidadores das crianças com asma, também percebem que os
sintomas da doença são fatores limitantes para a prática de atividade física,
e com isso, podem influenciar negativamente nas rotinas do dia-a-dia,
também contribuindo para o sedentarismo (Glazebrook et al., 2006).
O manejo da asma tem evoluído de tal forma que o treinamento físico é
hoje considerado um componente importante no programa de reabilitação
pulmonar (Satta, 2000). As atividades aeróbicas tais como caminhada,
natação, ciclismo, corrida, ginástica e danças têm sido indicadas para
manter o condicionamento físico quando realizada numa frequência de 3 a 5
vezes por semana (Lucas; Platts-Mills, 2005). Os benefícios do treinamento
físico nesses pacientes estão sendo cada vez mais estudados e alguns já
são bem estabelecidos como a melhora do condicionamento físico e a
redução da dispneia durante o exercício (Vahlkvist et al., 2010;
Chandratilleke et al., 2012). Nesse sentido, outros estudos sugerem que a
prática regular de exercício físico reduz a broncoconstrição induzida pelo
exercício (Fanelli et al., 2007), a hiperresponsividade brônquica (Shaaban et
al., 2007), o uso do corticoide (Faneli et al., 2007), o risco de exacerbação
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da doença (Garcia-Aymerich et al., 2009), a inflamação da via aérea
(Mendes et al., 2011) e a melhora dos fatores de saúde relacionados à
qualidade de vida (Mendes et al., 2010).
Diversos estudos têm avaliado o nível de atividade física de vida diária
(AFVD) em crianças asmáticas e os resultados são bastante controversos.
Alguns estudos mostram que a criança com asma é mais sedentária que
crianças sem asma (Lang et al., 2004; Firrincieli et al., 2005; Glazebrook et
al., 2006; Cheng et al., 2010; Villa et al., 2011), enquanto outros estudos não
mostram diferença entre elas (Nystad, 1997; Van Gent et al., 2007;
Eijkemans et al., 2008; Berntsen et al., 2009; Rundle et al., 2009; Vahlkvist;
Pedersen, 2009). No entanto, a comparação entre estes resultados torna-se
difícil porque cada um desses estudos utilizou metodologias distintas para
determinar a asma, diferentes idades entre as populações estudadas, falta
de descrição do controle clínico e diferentes métodos para avaliar AFVD.
A diferença metodológica utilizada para quantificar atividade física de
vida diária tem sido uma dificuldade na comparação dos resultados entre
estes estudos, visto que são utilizados instrumentos distintos tais como o
uso de questionários (Nystad, 1997; Lang et al., 2004; Glazebrook et al.,
2006; Cheng et al., 2010), testes de condicionamento físico (Berntsen et al.,
2009; Vahlkvist; Pedersen, 2009; Villa et al., 2010) e o nível de AFVD por
meio de acelerômetros (Firrincieli et al., 2005; Van Gent et al., 2007;
Eijkemans et al., 2008; Bernstsen et al., 2009; Rundle et al., 2009; Vahlkvist;
Pedersen, 2009). A partir dos resultados utilizando estes diferentes métodos,
verifica-se que alguns encontraram que crianças asmáticas apresentam
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AFVD menor que as sem asma (Lang et al., 2004; Firrincieli et al., 2005;
Glazebrook et al., 2006; Cheng et al., 2010), enquanto outros verificaram
que as crianças asmáticas tem a mesma AFVD que crianças sem asma
(Nystad, 1997; Van Gent et al., 2007; Eijkemans et al., 2008; Berntsen et al.,
2009; Rundle et al., 2009; Vahlkvist; Pedersen, 2009). Vahlkvist e Pedersen
(2009) e Berntsen et al. (2009) além de avaliarem AFVD, também avaliaram
o condicionamento físico e encontraram que crianças com asma persistente
leve apresentam menor condicionamento físico que seus pares sem asma.
Nesse sentido Villa et al. (2010), analisaram o condicionamento físico entre
crianças com asma persistente leve e grave e verificaram que as crianças
com a forma mais grave da doença apresentam uma redução do
condicionamento físico quando comparado com as crianças com asma
persistente leve e com as crianças sem asma, diferença que não foi
observada entre as crianças com a gravidade mais leve, nesse estudo.
O controle clínico da asma é considerado importante para que a
criança pratique atividade física de maneira regular (GINA, 2010), contudo,
poucos estudos relatam o controle clínico da doença quando avaliam a
AFVD nestes pacientes (Lang et al., 2004; Firrincieli et al., 2005; Van Gent et
al., 2007; Vahlkvist; Pedersen, 2009). Importante notar também que a
maioria dos estudos não comparou as AFVD entre crianças com diferentes
gravidades da asma (Nystad, 1997; Firrincieli et al., 2005; Glazebook et al.,
2006; Eijkemans et al., 2008; Berntsen et al., 2009; Cheng et al., 2010;
Rundle et al., 2009; Vahlkvist; Pedersen, 2009). Assim, somente um estudo
comparou as AFVD em crianças asmáticas de diferentes gravidades de
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asma com crianças sem asma (Lang et al., 2004) e um estudo comparou o
condicionamento físico de crianças com asma persistente leve, grave com
crianças sem asma (Villa et al., 2010).
Outras diferenças metodológicas encontradas entre os estudos são: A
forma para se determinar crianças com asma, já que alguns pesquisadores
usaram apenas questionários de sintomas de asma, não tendo um
diagnóstico de asma confirmado por um médico (Nystad, 1997; Firrincieli et
al., 2005; Eijkemans et al., 2008); A idade das crianças nesses estudos que
varia de 3 até 16 anos, sendo que nos estudos encontrados com a mesma
idade, os resultados são conflitantes (Firrincieli et al., 2005; Glazebbok et al.,
2006; Eijkemans et al., 2008; Berntsen et al., 2009; Cheng et al., 2010); E
por fim, o local onde foram realizados os estudos, já que foram feitos em
países diferentes e apresentam diferentes resultados (Lang et al., 2004;
Glazebook 2006; Van Gent et al., 2007; Eijkemans et al., 2008; Berntsen et
al., 2009; Vahlkvist; Pedersen, 2009). Em vista do previamente exposto, fica
evidente que, atualmente, não há um consenso sobre a AFVD em crianças
asmáticas.
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2 OBJETIVOS

2.1 Primário

Avaliar o nível de atividade física de vida diária em crianças com asma
controlada de diferentes gravidades.

2.2 Secundário

Avaliar se as atividades físicas de vida diária em crianças asmáticas
são influenciadas pelos parâmetros de função pulmonar.
Avaliar a presença de co-morbidades dentre as crianças asmáticas
sedentárias.
Avaliar as barreiras para a prática da atividade física em crianças
asmáticas.
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3 MÉTODOS

3.1 Sujeitos

Foram estudadas 121 crianças de ambos os sexos e idade entre 7 a 12
anos, sendo 79 asmáticas e 42 não asmáticas. Dentre as crianças
asmáticas, 32 tinham asma persistente leve (APL), 24 tinham asma
persistente moderada (APM) e 23 tinham asma persistente grave (APG). As
crianças asmáticas foram selecionadas no Ambulatório de Pneumologia do
Hospital Infantil Darcy Vargas e o grupo controle foi composto por filhos de
funcionários do Hospital Santa Casa de São Paulo. Os dois hospitais
pertencem à rede pública de saúde do estado de São Paulo e todas as
crianças estudavam em escola pública.
As crianças asmáticas tinham o diagnóstico como estabelecido pelo
Global Initiative for Asthma (GINA, 2010), estavam em tratamento há no
mínimo 6 meses e deveriam estar clinicamente estável nos últimos 60 dias.
O grupo controle não poderia ter sintomas de asma ou rinite avaliado pelo
International Study of Asthma and Allergy (ISAAC) (Asher et al., 1995) ou
qualquer outra patologia crônica e a seleção foi realizada a partir das
características antropométricas dos pacientes asmáticos.
Os critérios de exclusão foram: portadores de outras patologias
pulmonares;

serem

portadores

de

patologias

neurológicas

ou

osteomusculares que dificultassem realizar atividades físicas; praticantes de
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atividade física aquática por não poder usar o acelerômetro na água; ou,
caso os pais ou cuidadores se recusassem a participar do estudo.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com protocolo 343/10
e os custos do transporte das crianças e do cuidador foram pago pelos
pesquisadores.

3.2 Delineamento Experimental

As crianças asmáticas foram convidadas a participar do estudo após
uma consulta médica de rotina e, caso aceitassem participar, eram
quantificadas as variáveis antropométricas, realizada prova de função
pulmonar e avaliadas as barreiras para a prática de atividade física diária.
Após a inclusão no estudo, as crianças e seus cuidadores foram orientados
sobre o uso do acelerômetro e os cuidados necessários com o aparelho. As
crianças então levavam o acelerômetro para casa e eram orientadas a
utilizá-lo o dia todo a partir do dia seguinte, exceto durante o banho e ao
dormir, durante 6 dias, sendo 4 dias de semana e 2 dias de fim de semana.
Como reforço, os cuidadores foram também orientados com relação ao uso
do equipamento e somente a eles, foi explicado o que realmente o aparelho
iria avaliar. Os participantes foram orientados a anotar os valores obtidos
durante

a

atividade

realizada

em

intensidade

moderada

(>110

passos/minuto) e o tempo gasto nestas atividades numa folha fornecida
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pelos pesquisadores (Anexo A), contudo, pediu-se apenas para as crianças
anotarem os valores. O número total de passos foi obtido pelo pesquisador
na entrega do equipamento. Após o período de 6 dias, os cuidadores foram
solicitados a retornar ao hospital para devolver o equipamento.
O convite ao grupo controle foi feito pelo pesquisador diretamente aos
pais, e caso aceitassem, era solicitado que os pais respondessem o
questionário ISAAC (Asher et al., 1995) para avaliar os sintomas de asma e
rinite e, em caso de uma pontuação menor que 6, as crianças foram inclusas
no estudo. Neste caso, as crianças foram convidadas a comparecer ao
hospital para coleta dos dados antropométricos e responder ao questionário
de avaliação de barreiras para a prática de atividade física diária. A seguir,
receberam o acelerômetro e as crianças e os cuidadores foram orientados
de maneira similar às crianças asmáticas (descrito acima) e retornaram após
6 dias para a devolução do equipamento.
O estudo foi desenvolvido entre os meses do verão e primavera de
2010 e 2011.

3.2.1 Acelerômetro
O nível de atividade física de vida diária (AFVD) foi medido utilizando
um acelerômetro (Power Walker–610, Yamax, Japão; Anexo B). Este
equipamento mede o número total de passos, a distância percorrida e o
número de passos e o tempo de atividade física realizado em intensidade
moderada, que é quantificada quando o indivíduo caminha numa velocidade
superior a 110 passos por minuto, medido pelo próprio aparelho.
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Antes de receber o equipamento, era solicitado que a criança andasse
de maneira natural num intervalo de 10 passos. A partir daí, o tamanho
médio do passo era calculado e incluso na memória do computador. A
distância percorrida foi calculada pela multiplicação da distância dos passos
pelo número total de passos percorridos pela criança.
As crianças foram classificadas como fisicamente ativas utilizando o
número total de passos diários quando elas andassem um número médio
durante os dias da semana ou finais de semana igual ou superior a 15000 e
12000 passos, respectivamente, para meninos e meninas (Tudor-Locke et
al., 2004). Foi também utilizado o critério tempo para determinar que as
crianças fossem classificadas como fisicamente ativas. Neste caso, foi
estipulado para ambos os sexos que elas atingissem, no mínimo, 60 minutos
em atividade física de intensidade moderada (Janssen, 2007). Crianças com
índices menores ou para o número total de passos ou para o tempo foram
classificadas como sedentárias.

3.2.2 Barreiras para atividade física de vida diária
As barreiras para as atividades físicas de vida diária foram avaliadas
utilizando um questionário que lista várias das maiores dificuldades
percebidas em adultos (Martins; Petroski, 2000; Anexo C). O questionário é
composto por 11 barreiras que foram divididas em 3 domínios: pessoal,
social e ambiental, como previamente sugerido por Leslie et al. (1999). As
barreiras do domínio pessoal avaliadas foram: falta de tempo, sentir dores,
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falta de conhecimento de como se exercitar e falta de interesse; As barreiras
do domínio social avaliadas foram: falta de companhia, falta de
equipamento, falta de incentivo dos pais e falta de recursos financeiros; As
barreiras do domínio ambiental avaliadas foram: clima, falta de local
adequado e falta de ambiente seguro. As respostas possíveis para o
questionário eram nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre e a
pontuação para cada item variava de 0 a 4. Foi considerado como domínio
limitador para as AFVD aqueles nos quais a criança relatassem uma
dificuldade com valor igual ou superior a 3 em pelo menos metade das
barreiras. Ao final do questionário, para o grupo asma, foi acrescentada uma
pergunta referente à limitação das AFVD decorrentes da doença, que
recebeu a mesma pontuação das questões anteriores.

3.2.3 Prova de Função Pulmonar
A espirometria foi feita no grupo asma antes e depois da inalação com
400µg de salbutamol. O procedimento técnico, critérios de aceitabilidade e
reprodutibilidade foram seguidos conforme American Thoracic Society
(1991). As variáveis avaliadas foram VEF1, Capacidade Vital Forçada (CVF)
e VEF1/CVF. O equipamento usado foi o Kokko® DigiDoser (EUA) acoplado
ao microcomputador. Obstrução fixa foi considerada presente quando o
VEF1/CVF era menor do que 0,8 após uso do Broncodilatador (BD), a
presença de variabilidade do VEF1 quando o valor do VEF1 pré BD variava
mais do que 20% nas espirometrias dos últimos 12 meses, e a resposta ao
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BD como aumento maior do que 12% e mais de 200 mililitros (ml) no VEF1
após BD (GINA, 2010).

3.2.4 Questionário ISAAC
O ISAAC é um questionário que avalia os sintomas de asma, rinite e
eczema e foi desenvolvido para crianças de 6 e 7 anos e adolescentes de 13
e 14 anos. Foram utilizados em nosso estudo os módulos asma e rinite
(Anexo D e Anexo E) direcionado para crianças de 6 e 7 anos e as
perguntas foram feitas ao responsável da criança. Em nosso estudo, foram
incluídas no grupo controle as crianças que apresentassem um valor total do
questionário inferior a 6.

3.2.5 Índice de Massa Corporal
Foi quantificado pela relação entre a massa corpórea em (kg), e pelo
quadrado da altura em (m²) e expresso como kg/m². Foram considerados
eutróficos os sujeitos que apresentassem valores <85 do percentil predito
para idade e gênero, e considerados com sobrepeso ou obesos os sujeitos
que apresentassem valores ≥85 do percentil predito (Cole et al., 2000).
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3.3 Análise Estatística

O número amostral foi calculado para detectar uma variação de 2000
passos com desvio padrão de 3000 passos entre 4 grupos (controle e asma
persistente leve, moderada ou grave). O poder de amostra do teste foi
estabelecido em 80% e o nível de significância foi ajustado para 5% (p<0,05)
e foi estabelecida a necessidade de 18 indivíduos por grupo. Foram inclusos,
pelo menos, mais 20% de pacientes por grupo para evitar perdas. A
normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. A
comparação do número total de passos e AFVD realizadas em intensidade
moderada entre as diferentes gravidades da asma e crianças não asmáticas
foram avaliadas pela análise de variância (ANOVA). O teste qui-quadrado foi
utilizada para as variáveis categóricas: obstrução fixa, variabilidade da
função pulmonar, resposta ao broncodilatador e obesidade. Foi utilizado o
programa estatístico SPSS 17.0 (EUA).
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4 RESULTADOS

Foram excluídas 2 crianças portadoras de bronquiectasia, uma que
havia feito lobectomia, uma portadora de patologia osteomuscular, 3 que
praticavam regularmente atividade física aquática e 3 que os pais se
recusaram a participar do estudo, totalizando 10 pacientes do grupo asma.
No grupo controle foram excluídos 2 pacientes com histórico de chiado no
peito, 2 que praticavam atividade física aquática regularmente, e um que os
pais se recusaram a participar do estudo, totalizando 5 crianças nesse grupo
(Quadro 1).
Não foram encontradas diferenças nas características antropométricas
entre os sexos nas crianças dos grupos asma e controle. Foi observado que
os valores espirométricos entre as crianças asmáticas em tratamento e as
do grupo controle também eram similares. Entre as crianças asmáticas, não
foram observadas diferenças nos parâmetros funcionais (presença de
obstrução fixa, resposta ao BD e variabilidade do FEF1) dentre os meninos e
meninas (Quadro 2).
Foi verificado que as crianças com as diferentes gravidades da asma
realizavam o mesmo nível de atividade física de vida diária (AFVD)
quantificada pelo número total de passos, passos e tempo em atividade
física de intensidade moderada (Quadro 3).
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Quadro 1: Diagrama de seleção dos pacientes; n=número.

Entrevistados (n=136)

Controle (n=47)

Asma (n=89)

Excluídos (n=5)

Excluídos (n=10)

•Histórico de chiado
(n=2).
•Praticantes de
atividade física
aquática (n=2).
•Recusaram participar
(n=1).

•Portadores de
Bronquiectasia (n=2).
•Lobectomia prévia
(n=1).
•Patologia
osteomuscular (n=1).
•Praticantes de
atividade física
aquática (n=3).
•Recusaram participar
(n=3).

Controle (n=42)

Asma (n=79)

Meninos (n=24)

Meninos (n=54)

Meninas (n=18)

Meninas (n=25)
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Quadro 2: Dados Antropométricos e Espirometria
MENINOS

MENINAS

TODOS

Asma

Controle

p

Asma

Controle

p

Asma

Controle

p

Sexo, n(%)

54(68,4)

24(57,1)

-

25(31,6)

18(42,9)

-

79(100)

42(100)

-

Idade, anos

9,9(1,6)

9,5(1,9)

0,33

9,7(1,4)

10(1,4)

0,60

9,8(1,5)

9,7(1,7)

0,63

Estatura, m

1,4(0,09)

1,4(0,1)

0,88

1,4(0,09)

1,39(0,1)

0,83

1,4(0,09)

1,4(0,1)

0,88

Peso, kg

37,2(9,4)

36,8(12,9)

0,87

38,2(8,6)

37(8,8)

0,67

37,5(9,1)

36,9(11,2)

0,74

IMC, kg/m²

18,5(3,2)

18,2(3,2)

0,67

19,4(3,2)

18,7(2,8)

0,49

18,8(3,2)

18,4(3)

0,53

CVF

99,8(11,3)

104.9(11,6)

0,52

98,1(10,7)

98,3(11,6)

0,95

99,3(11,1)

101,3(11,9)

0,49

VEF1

93(12,2)

97,9(11,7)

0,27

88,5(10,8)

93,6(11,0)

0,17

91,6(11,9)

95,6(11,3)

0,13

0,82(0,06)

0,83(0,05)

0,32

0,82(0,06)

0,85(0,04)

0,17

0,82(0,06)

0,84(0,04)

0,07

Antropométrico

Espirometria

CVF/VEF1
Parâmetros Funcionais
Presença de OF

27,2

18,1

23,9

0,21

Responde ao BD

88,6

81,8

85,1

0,83

Variabilidade presente

29,5

27,2

28,4

0,57

Legenda: Os dados antropométricos são comparados entre os sexos de cada grupo e estão apresentados em média e
desvio padrão, exceto por sexo que se apresenta por porcentagem. Os dados da espirometria e parâmetros funcionais
estão apresentados em porcentagem (%), exceto pelo CVF/FEF1 que é um valor absoluto, e foram realizados apenas no
grupo asma. n: número; m: metros; Kg: kilogramas; IMC: índice de massa corporal; CVF: capacidade vital forçada; VEF1:
fluxo expiratório forçado no 1º segundo; CVF/VEF1: relação entre capacidade vital forçada e fluxo expiratório forçado no 1°
segundo; OF: obstrução fixa; BD: broncodilatador.
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Quadro 3: Comparação do nível de AFVD entre as gravidades da asma.
APL

APM

APG

p

NTP

14410 (4379) 14710 (4892)

13838 (3341)

0,77

NPM

6589 (2065)

6605 (2324)

6223 (1689)

0,76

Tempo (min)

56,6 (14,9)

52,5 (19,4)

49,2 (13,9)

0,77

Legenda: O número de passos e tempo é comparado entre as gravidades
da asma e são apresentados em média e desvio padrão. APL: asma
persistente leve; APM: asma persistente moderada; APG: asma persistente
grave; NTP: número total de passo; NPM: número de passos em atividade
física moderada; min: minutos.
O número total de passos e passos em atividade física moderada em
ambos os sexos e grupos foram similares, tanto nos dias de semana quanto
fim de semana (p>0,05). O tempo de atividade física moderada entre o
grupo asma e controle também não apresentou diferença (p>0,05; Quadro
4).
A proporção de crianças consideradas ativas fisicamente pelo número
total de passos entre os grupos asma e controle foram similares, tanto na
semana (51,9% e 50%, respectivamente; p>0,05) quanto no fim de semana
(36,7% e 35,7%, respectivamente; p>0,05). Quando as AFVDs foram
avaliadas por tempo, a proporção também se manteve similar tanto nos dias
de semana (34,2% e 26,2%, respectivamente; p>0,05) quanto no fim de
semana (22,8% e 19%, respectivamente; p>0,05; Quadro 4).
Não foi observada diferença no número total de passos e tempo de
atividade física moderada quando comparado com as variáveis: obstrução
fixa; variabilidade; resposta ao BD (p>0,05; Quadro 5).

25

Foi observado ainda que as crianças asmáticas fisicamente ativas pelo
número total de passos são mais eutróficas em relação às sedentárias
(42,6% e 22,2%, respectivamente; p<0,05; Figura 1), e não foi observada
essa diferença no grupo controle (p>0,05).
A barreira que dificulta a prática de atividade física foi similar entre as
crianças dos grupos asma e controle e “a falta de ambiente seguro” foi a
barreira mais relatada pelos dois grupos. Por outro lado, as barreiras que
menos influenciou a realização das AFVDs nos dois grupos foram a falta de
dinheiro e sentir dor ou mal estar (Quadro 6).
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Quadro 4: Número de passos, tempo e proporção de crianças fisicamente ativas em cada grupo.
MENINOS

MENINAS

TODOS

Asma

Controle

Valor p

Asma

Controle

Valor p

Asma

Controle

Valor p

NTP

15346(4263)

14245(3810)

0,28

12150(3303)

11264(2771)

0,35

14335(4236)

12968(3682)

0,08

NPM

6934(2049)

6457(1947)

0,33

5524(1645)

5368(1523)

0,75

6487(2939)

5990(1840)

0,18

54,4(16)

50,7(15,4)

0,34

43(13,2)

39,7(11,2)

0,40

50,8(16)

46(14,7)

0,11

Ativos por passos

53,7

58,3

0,70

48

38,9

0,55

51,9

50

0,84

Ativos por Tempo

42,6

41,7

0,93

16

5,6

0,29

34,2

26,2

0,36

NTP

14041(4936)

12564(4965)

0,22

10889(4041)

11423(2840)

0,63

13043(4874)

12075(4183)

0,27

NPM

6264(2328)

5503(2088)

0,17

4975(1648)

5290(1640)

0,53

5856(2209)

5411(1890)

0,27

Tempo (mim)

49,9(19,9)

42,8(17,2)

0,12

38,8(13,2)

39(14,2)

0,97

46,4(18,3)

41,1(15,9)

0,12

Ativos por passos

37

37,5

0,96

36

33,3

0,85

36,7

35,7

0,91

Ativos por tempo

27,8

25

0,79

12

11,1

0,92

22,8

19

0,63

Dia de Semana

Tempo (mim)

Dia de FDS

Legenda: Os números totais de passos e passos em atividade física moderada são comparados entre ambos os sexos de
cada grupo e estão apresentados em média e desvio padrão. Tempo está apresentado em minutos, em forma de média e
desvio padrão. Crianças ativas por passos e tempo estão dispostas em porcentagem. Ativos por passos são considerados
meninos com passos totais ≥15000 mil e meninas ≥12000, já ativos por tempo foi considerado média de atividade física
moderada ≥60 minutos. NTP: número total de passos; NPM: número de passos em atividade física moderada; min:
minutos; FDS: fim de semana.
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Quadro 5: Medidas da atividade física de vida diária dos meninos asmáticos
de acordo com os parâmetros funcionais.
Tempo de Atividade
Física Moderada

Total de Passos

Obstrução Fixa

Resposta ao BD

Variabilidade

Presente

Ausente

14763

15629

(3853)

(4214)

15401

15378

(4204)

(3646)

14983

15493

(3862)

(4301)

p
0,63

0,82

0,75

Presente

Ausente

50,5

55,4

(13,2)

(15,4)

53,9

57,3

(14,6)

(17,5)

52,5

54,7

(15,9)

(14,9)

p
0,49

0,60

0,76

Legenda: O número de passos e o tempo de atividade física moderada
estão apresentados em média e desvio padrão. BD: broncodilatador.

Eutrófico

*

50
% de asmáticos

Sobrepeso ou Obeso

40
30
20
10
0
Ativo

Sedentário

Nível de Atividade Física de Vida Diária
Figura 1: Os valores estão expressos em percentual de crianças asmáticas
eutróficas (barra branca) e sobrepeso ou obeso (barra hachureada),
comparando com o nível de atividade física de vida diária entre as crianças
asmáticas fisicamente ativas e sedentárias. *p<0,05.
Verificou-se que 25,3% das crianças asmáticas relataram que a asma
atrapalha a prática de atividade física, porém, esta barreira não foi relevante
para determinar sedentarismo nesse grupo. (Figura 2; p>0,05).
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Verificou-se que as crianças asmáticas classificadas como sedentárias
tanto pelo número total de passos quanto pelo tempo em atividade física de
intensidade moderada, relataram mais frequentemente que a falta de espaço
e a falta de ambiente seguro sempre dificultam as AFVDs (Figura 3; p<0,05).

Quadro 6: Porcentagem de crianças que relatam dificuldade para a prática
de atividade física frente às barreiras.
Barreiras

Asma

Controle

p

Falta de tempo disponível

7,7

14,3

0,25

Fatores climáticos (vento, frio, chuva)

12,7

21,4

0,20

Falta de disponibilidade de ambiente

11,4

21,4

0,14

Falta de equipamento disponível

6,3

11,9

0,28

Falta de companhia (amigos)

11,4

14,3

0,64

Falta de incentivo

12,7

4,8

0,16

Falta de condições financeiras (dinheiro)

1,3

4,8

0,27

Dores ou mal estar

2,5

4,8

0,51

Falta de habilidade (conhecimento)

5,1

7,1

0,64

Falta de ambiente seguro

26,6

30,9

0,78

Falta de interesse em praticar atividade física

8,9

11,9

0,85

Por sintomas de asma

25,3

-

-

Legenda: Os valores estão apresentados em porcentagem.
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Ativo

Sedentário

% de asmáticos

80
60
40
20
0
Não
Sim
Asma como barreira para atividade física
Figura 2: Sedentarismo nas crianças asmáticas não está relacionado com o
fato da criança saber que tem asma. p>0,05.

Ativo

Sedentário

*

% de asmáticos

100

*

80
60
40
20
0
Nunca ou as
vezes atrapalha

Sempre
atrapalha

Falta de espaço

Nunca ou as
vezes atrapalha

Sempre
atrapalha

Falta de segurança

Figura 3: Porcentagem das barreiras que sempre ou nunca atrapalha a
AFVD em relação a crianças ativas e sedentárias pelas duas formas de
medir atividade física. *p<0,05.
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Nas barreiras agrupadas em domínios, observou-se que o domínio
ambiental é o fator mais relatado para a não realização de AFVD quando
comparado com domínio pessoal e social (p<0,05) em ambos os grupos,
não sendo observada diferença de domínio ambiental entre os grupos asma
e controle (Figura 4; p>0,05). O domínio ambiental de barreiras foi
determinante para o sedentarismo, onde crianças asmáticas sedentárias
relataram em maior proporção sempre ter dificuldade de realizar atividade
física devido às barreiras pertencentes a esse domínio (Figura 5; p<0,05).
Asma

Controle

*
% de crianças

30
20
10
0
Pessoal

Social
Domínios das Barreiras

Ambiental

Figura 4: Porcentagem de relato das crianças sobre os domínios que mais
dificultam a prática da AFVD. *p<0,05.
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% de asmáticos

Ativo
100

Sedentário

*

80
60
40
20
0
Não
Sim
Domínio Ambiental como fator dificultador para
atividade física

Figura 5: Crianças asmáticas sedentárias e fisicamente ativas que tem o
domínio ambiental como fator que dificulta a AFVD. *p<0,05.
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5 DISCUSSÃO

Nossos resultados demonstram que as crianças asmáticas com a
doença controlada, independente da gravidade da asma, têm níveis de
atividade física de vida diária (AFVD) similar ao de crianças sem asma.
Verificamos ainda que as crianças asmáticas sedentárias têm mais
sobrepeso e obesidade que as fisicamente ativas, mas sem diferença na
função pulmonar. As barreiras ambientais foram as mais relatadas para a
inatividade física entre os grupos, principalmente a barreira (falta de
ambiente seguro) e, dentre as crianças asmáticas, os sintomas da asma não
foram relatados como motivo para não realizar atividade física de vida diária.
A AFVD em crianças asmáticas ainda é controversa e existem estudos
mostrando semelhança entre crianças com e sem asma (Nystad, 1997; Van
Gent et al., 2007; Eijkemans et al., 2008; Berntsen et al., 2009) enquanto
outros mostram que crianças asmáticas são fisicamente menos ativas (Lang
et al., 2004; Firrincieli et al., 2005; Glazebrook et al., 2006; Rundle et al.,
2009; Vahlkvist; Pedersen, 2009; Cheng et al., 2010). Nossos resultados
reforçam as evidências de que as AFVDs de crianças com asma é similar ao
de crianças sem asma e que a doença não está relacionada à inatividade
física. Existem diversas possíveis explicações para a diferença entre os
resultados obtidos pelos diferentes estudos: a inclusão de crianças com
diagnóstico médico; o controle clínico da doença; o instrumento utilizado
para quantificar as AFVDs; a idade das crianças avaliadas; o local onde
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residem; o incentivo à prática de atividade física que a criança recebe dos
seus cuidadores; as barreiras pessoais, sociais e ambientais no qual os
pacientes estão inseridos. Em nosso estudo, as crianças tinham o
diagnóstico médico de asma, o controle clínico da doença, a avaliação da
AFVD foi feita com um acelerômetro, a idade foi entre 7 a 12 anos, realizado
em país em desenvolvimento e a equipe multiprofissional sempre orientou as
crianças e seus cuidadores sobre os benefícios da atividade física. No
entanto, nem todos os estudos encontrados na literatura que compara AFVD
entre crianças com e sem asma, relatam todas essas variáveis.
Analisando os estudos encontrados, acreditamos que o uso de
questionários para determinar sintomas de asma e a falta do controle clínico
desses pacientes são as principais limitações na comparação com grupos de
crianças sem a doença (Nystad, 1997; Firrincieli et al., 2005; Van Gent et al.,
2007; Eijkmans et al., 2008; Rundle et al., 2009; Cheng et al., 2010) visto
que, quando não há uma equipe multiprofissional envolvida no manejo
desses pacientes, o controle clínico da doença pode não ser alcançado
(GINA, 2010). Nesse sentido, encontramos apenas 4 estudos que comparam
AFVD em crianças com diagnóstico médico de asma e controle clínico da
doença (Lang et al., 2004; Glazebook et al., 2006; Berntsen et al., 2009;
Vahlkvist; Pedersen, 2009). Lang et al. (2004) e Glazebook et al. (2006),
mostraram que crianças com asma são fisicamente menos ativas enquanto
Berntsen et al. (2009) e Vahlkvist, Pedersen (2009) não encontraram
diferenças entre os grupos.
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Existem hoje, pelo menos, 4 métodos para avaliar a atividade física:
questionários, sensores de movimento, avaliação da capacidade aeróbia
submáxima e máxima (Janssen, 2007; Armstrong; Welsman, 1994).
Contudo, os questionários e sensores de movimentos são os mais usados
para quantificar as AFVDs (Janssen, 2007). Os questionários têm sido
utilizados em estudos populacionais pelo seu baixo custo, porém sabe-se
que eles superestimam as AFVDs (Bender et al., 2005; Janssen, 2007). Os
sensores de movimentos têm sido ultimamente mais utilizados para
quantificar as AFVDs e são considerados mais fidedignos que os
questionários (Ferrari et al., 2007; Reilly et al., 2008). Dos 5 estudos que
utilizaram essa ferramenta em crianças asmáticas, (Firrincieli et al., 2005;
Van Gent et al., 2007; Eijkemans et al., 2008; Berntsen et al., 2009;
Vahlkvist; Pedersen, 2009) 4 mostram similaridade nas AFVDs entre
crianças com e sem asma (Van Gent et al., 2007; Eijkemans et al., 2008;
Berntsen et al., 2009; Vahlkvist; Pedersen, 2009). Entretanto, apenas 2
desses estudos relata o diagnóstico médico de asma e o controle clínico dos
pacientes com uso regular de medicamentos (Berntsen et al., 2009;
Vahlkvist; Pedersen, 2009), sendo que nesses 2 estudos não foram
observadas diferença da atividade física entre asmáticos e não asmáticos e,
portanto, resultados similares ao do presente estudo. A quantificação do
número de passos e do tempo em atividade física de intensidade moderada
quantificada pelo acelerômetro utilizado em nosso estudo mostrou também
similaridade nos resultados entre os grupos de crianças com e sem asma.
Contudo, isso não significa que as nossas crianças asmáticas tem o mesmo
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condicionamento físico porque isto não foi avaliado. Nesse sentido, Bernsten
et al. (2009), compararam o condicionamento físico de crianças com e sem
asma e observaram similaridade entre os grupos, no entanto, Vahlkvist,
Pedersen (2009) encontraram que crianças asmáticas apresentam menor
condicionamento físico que seus pares sem asma. Villa et al. (2010) também
compararam o condicionamento físico entre crianças com e sem asma e
encontraram que não há diferença entre as crianças sem asma e as crianças
asmáticas com a gravidade leve da asma, mas que as crianças com asma
persistente grave apresentavam um menor condicionamento físico. No
entanto, também há estudos que mostram não haver diferença na
capacidade aeróbica máxima entre as gravidades da asma (Pianosi et al.,
2004).
Outra possível explicação para as diferenças de resultados é a faixa
etária das crianças. Neste sentido, existem evidências que as crianças
apresentam uma redução das atividades físicas quando se tornam
adolescentes, principalmente das atividades de intensidade moderada a
vigorosa (Nader et al., 2008). Dos 5 estudos que usaram o acelerômetro
para quantificar as AFVDs (Firrincieli et al., 2005; Van Gent et al., 2007;
Eijkemans et al., 2008; Berntsen et al., 2009; Vahlkvist; Pedersen, 2009), as
faixas etárias variaram bastante e 2 estudos avaliaram crianças com idade
até 5 anos (Eijkemans et al., 2008; Firrincieli et al., 2005), um foi realizado
com adolescentes de 13 a 14 anos (Berntsen et al., 2009), um em crianças e
adolescentes de 6 a 14 anos (Vahlkvist; Pedersen, 2009), e apenas um
estudo foi realizado em crianças da mesma faixa etária que o nosso.
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Interessantemente, este estudo apresentou resultados similares ao nosso,
contudo foram avaliadas somente crianças com asma persistente leve (Van
Gent et al., 2007).
Os países onde são realizados os estudos também parecem interferir
nos resultados e existem evidências que pacientes com doença pulmonar
obstrutiva crônica residentes em países desenvolvidos apresentam menor
AFVD em relação aos pacientes residentes em países em desenvolvimento
(Pitta et al., 2009). Por outro lado, encontramos apenas um estudo feito em
país em desenvolvimento (Cheng et al., 2010) e seus resultados divergem
dos nossos. No entanto, Cheng et al. (2010) usou um questionário para
avaliar AFVD e as crianças asmáticas não estavam com a doença
controlada, diferentemente do nosso estudo que usou um acelerômetro para
avaliar AFVD e todas as crianças asmáticas estavam controladas
clinicamente. Acreditamos que o nosso estudo contribua para o melhor
conhecimento das AFVDs de crianças asmáticas em nível mundial, visto que
este é o primeiro estudo avaliando crianças com asma controlada,
quantificando

AFVD

por

acelerômetro,

realizado

num

país

em

desenvolvimento e as crianças são incentivadas a praticar atividade física
regularmente.
A criança com diagnóstico de asma deve ser incentivada a realizar
atividade física regular devido ao grande número de benefícios decorrentes
dessa prática na parte terapêutica, física, psicológica e social (Welsh et al.,
2005; Lucas; Patts-Mills, 2005). Entretanto, há estudos que mostram que
alguns pais desencorajam a prática de atividade física para os filhos que tem
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diagnóstico de asma por considerarem os riscos potenciais de desencadear
sintomas inerentes à atividade física (Vitulano, 2003). As crianças asmáticas
que participaram do presente estudo, sempre foram incentivadas a praticar
atividade física pela equipe multiprofissional desde o início do tratamento, o
que talvez possa explicar a igualdade nas AFVDs entre as crianças com e
sem asma. De maneira similar, estudos que relatam incentivos à prática de
atividade física mostram que crianças asmáticas têm nível de atividade física
semelhante ao de crianças não asmáticas (Eijkmans et al., 2008; Berntsen et
al., 2009). Por outro lado, quando as crianças asmáticas relatam não receber
incentivos apresentam menor nível de atividade física (Firrincieli et al., 2005;
Lang et al., 2004; Cheng et al., 2010; Glazebook et al., 2006). Além disso,
alguns estudos mostram que crianças asmáticas dizem ter a atividade física
restrita devido à doença (Reichenberg; Broberg, 2000; Glazebook et al.,
2006), essa restrição não é somente percebida pelas crianças, mas também
pelos pais (Glazebook et al., 2006). Mansour et al. (2000), identificaram que
os próprios pais restringiam a atividade física de seus filhos com asma, no
entanto, hoje se sabe que o controle adequado da doença e um programa
de incentivo e educação melhoram a prática da AFVD e o condicionamento
físico (Vahlkvist et al., 2010). Em nosso estudo essa restrição devido à asma
não foi observada, pois a grande maioria das crianças asmáticas relatou que
a doença não é uma barreira para a realização da atividade física.
Acreditamos que o controle da doença e o incentivo de pais e profissionais
que cuidam desses pacientes são fundamentais para manter uma prática
regular de atividade física e combater o sedentarismo, já que pais de
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crianças com doença crônica que incentivam a prática regular da atividade
física têm filhos mais fisicamente ativos (Fereday et al., 2009).
Outro fator que pode interferir na comparação das AFVDs dentre os
estudos são as barreiras enfrentadas pelas crianças para a prática da
atividade física. A quantificação de barreiras tem sido avaliada em adultos e
adolescentes (Martins; Petroski, 2000; Santos et al., 2009; Tergerson; King,
2002) e desconhecemos, até o presente momento, um instrumento validado
internacionalmente que avalie as barreiras para a prática de atividade física
em crianças. Em vista disto, utilizamos um instrumento previamente validado
no Brasil (Martins; Petroski, 2000) e verificamos que os relatos de barreiras
são similares entre os grupos asma e controle. No nosso estudo, verificamos
que as barreiras ambientais, em particular a falta de ambiente seguro, foi a
mais relatada para não realizar as AFVDs, tanto por crianças asmáticas
como não asmáticas, além de ter sido uma barreira determinante para o
sedentarismo. Existem poucos estudos avaliando as barreiras para as
AFVDs e um estudo realizado em adolescentes com média de 16 anos da
cidade de São Paulo, mostrou que as barreiras pessoais, em especial a falta
de interesse no exercício, foi a principal causa para não realizar as AFVDs
(Ceschini; Figueira Júnior, 2007). Interessante notar que, ao contrário do
nosso estudo, o estudo de Ceschini e Figueira Júnior (2007) mostrou que a
barreira ambiental não foi importante para determinar o sedentarismo. Uma
possível explicação para a discrepância entre os nossos resultados e os
obtidos por Ceschini e Figueira Júnior (2007) pode ser decorrente de estes
pesquisadores terem avaliado indivíduos com melhor nível socioeconômico
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e que tenham melhor infraestrutura, ao contrário das crianças avaliadas no
presente estudo, que tem baixo nível socioeconômico e também menor faixa
etária. Estudos realizados em outros países mostram que a inatividade física
pode estar relacionada a domínios intrapessoais como, por exemplo, baixa
motivação, falta de interesse e cansaço (Brown et al., 2006; Kimm et al.,
2006) ou falta de incentivo e falta de tempo (Daskapan et al., 2006). Esses
estudos foram realizados em adolescentes sem diagnóstico de doenças
crônicas, no entanto, os resultados são discrepantes. Mansour et al. (2000)
avaliou barreiras que dificultam o tratamento da asma e mostrou que a falta
de conhecimento dos pais e das crianças sobre o manejo da doença é a
principal categoria de barreiras, incluindo a restrição da atividade física
ordenada pelos próprios pais. Já em nosso estudo, o principal domínio de
barreiras foi o ambiental, enquanto no estudo de Mansour et al. (2000) o
domínio ambiental aparece em segundo lugar. Devido a essas divergências
de resultados, Figueira Junior et al. (2008) e Martins e Petroski (2000)
sugerem que as diferenças entre os estudos podem ser decorrentes das
diferentes culturas e métodos usados para se avaliar as barreiras. Pelo que
se verifica na literatura, não existe uma barreira isoladamente que prejudique
a atividade física e contribua para o sedentarismo, isso deve ocorrer porque
o comportamento para a realização das atividades físicas são complexas e
multifatoriais.
Evidências sugerem que o estilo de vida sedentário está relacionado
com o aumento do risco de doenças cardiovasculares (Andersen et al.,
2006), hipertensão arterial (Gomez et al., 2009), diabetes tipo 2 (Hu, 2003) e,
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sobretudo,

com

o

desenvolvimento

da

obesidade

em

crianças

e

adolescentes (Trost et al., 2003). Nesse sentido, nosso estudo mostrou que
as crianças asmáticas sedentárias apresentam mais sobrepeso e obesidade.
Contudo, não podemos estabelecer uma relação de causalidade entre a
asma e a obesidade porque o nosso estudo tem um desenho transversal. No
entanto, alguns estudos mostram uma associação entre obesidade e asma
em crianças e adultos o que poderia levar os indivíduos asmáticos a adotar
um estilo de vida cada vez mais sedentário (Kilpelainen et al., 2006;
Flaherman; Rutherford, 2006).
Nosso estudo tem limitações. A primeira é ser um estudo transversal e
não ser possível mostrar a relação entre causa e efeito da AFVD e a asma.
A segunda limitação foi o uso de um monitor de atividade física que não
possibilita quantificar atividades físicas intensas. A terceira limitação foi
depender das anotações dos valores das atividades físicas de intensidade
moderada, pois o acelerômetro usado não grava esses dados na memória.
E, por último, o instrumento de barreiras foi adaptado para se adequar a
nossa população, por não existir até o momento um questionário valido em
crianças.
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6 CONCLUSÃO

As crianças asmáticas com a doença controlada tem o mesmo nível de
AFVD entre as diferentes gravidades da doença e que seus pares sem
asma. A gravidade da doença, fatores ligados à função pulmonar e a
percepção da doença como barreira para atividade física parecem não
estarem associadas ao sedentarismo. As barreiras ambientais foram as mais
relatadas pelas crianças com e sem asma, porém nas crianças asmáticas
sedentárias esta barreira parece ser ainda mais relevante.
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7 ANEXOS

7.1 Anexo A

Dados visualizados no aparelho que eram transcritos para
folha; hs: horas e min: minutos.
Número de passos

tempo

1ºdia

hs

min

2ºdia

hs

min

3ºdia

hs

min

4ºdia

hs

min

5ºdia

hs

min

6ºdia

hs

min
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7.2 Anexo B

Ilustração do acelerômetro Power Walker–610 da Yamax.
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7.3 Anexo C

Indique com que frequência às barreiras abaixo dificultam você a realizar
atividade física de vida diária (exercício).
Barreiras
Sempre

Falta de tempo disponível
Fatores climáticos (vento, frio, chuva)
Falta de disponibilidade de ambiente
Falta de equipamento disponível
Falta de companhia (amigos)
Falta de incentivo
Falta de
(dinheiro)

condições

financeiras

Dores ou mal estar
Falta de habilidade (conhecimento)
Falta de ambiente seguro
Falta de interesse
atividade física
Ter asma

em

praticar

Quase
sempre

Às vezes

Raramente

Nunca

45

7.4 Anexo D

Questionário ISAAC – Módulo Asma
1. Alguma vez no passado seu/sua filho(a) teve sibilos ou chiado no peito?
( )Sim

( )Não

SE VOCÊ RESPONDER “NÃO” PORFAVOR VÁ PARA A PERGUNTA 6
2. Nos últimos 12 meses, seu/sua filho(a) teve sibilos ou chiado no peito?
( )Sim

( )Não

SE VOCÊ RESPONDER “NÃO” PORFAVOR VÁ PARA A PERGUNTA 6
3. Nos últimos 12 meses, seu/sua filho(a) teve quantas crises de sibilos ou
chiado no peito?

( )nehuma crise

( )1 a 3 crises

( )4 a 12 crises

( )mais de 12 crises
4. Nos últimos 12 meses, com que frequência seu/sua filho(a) teve o sono
perturbado por chiado no peito?

( )nunca acordou com chiado

( )menos de uma noite por semana

( )uma ou mais noites por semana

5. Nos últimos 12 meses, o chiado foi tão forte ao ponto de impedir que
seu/sua filho(a) conseguisse dizer mais de 2 palavras entre cada
respiração?

( )Sim

( )Não

6. Alguma vez na vida seu/sua filho(a) teve asma?

( )Sim

( )Não

7. Nos últimos 12 meses, seu/sua filho(a) teve chiado no peito após exercícios
físicos?

( )Sim

( )Não

8. Nos últimos 12 meses, seu/sua filho(a) teve tosse seca a noite sem estar
gripado ou com infecção respiratória?

( )Sim

( )Não
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7.5 Anexo E

Questionário ISAAC – Módulo Rinite
1. Seu filho(a) já teve algum problema com espirro, coriza, ou nariz entupido
quando ele/ela não estava resfriado ou gripado? ( )Sim

( )Não

SE VOCÊ RESPONDER “NÃO” PORFAVOR VÁ PARA A PERGUNTA 6
2. Nos últimos 12 meses, seu/sua filho(a) teve problema com espirros, coriza
ou nariz entupido quando ele/ela não estava resfriado ou gripado?
( )Sim

( )Não

SE VOCÊ RESPONDER “NÃO” PORFAVOR VÁ PARA A PERGUNTA 6
3. Nos últimos 12 meses, esse problema nasal foi acompanhando por coceira e
lacrimejamento de olhos? ( )Sim

( )Não

4. Em qual dos últimos 12 meses foi que este problema nasal ocorreu?
(assinale todas as que se aplicam) ( )Janeiro
( )Março

( )Abril

( )Setembro

( )Maio

( )Outubro

( )Junho

( )Fevereiro

( )Julho

( )Novembro

( )Agosto

( )Dezembro

5. Nos últimos 12 meses, quanto esse problema nasal interfere nas atividades
diárias do seu/sua filho(a)?

( )nenhum pouco

( )um pouco

( )uma quantidade moderada ( )muito
Seu/sua filho(a) já teve rinite alérgica?

( )Sim

( )Não
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