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Resumo 

Efeitos da pressão positiva nas vias aéreas, na responsividade brônquica, na 

inflamação, na modulação autonômica e no controle clínico da asma de 

crianças e adolescentes 

 

Contextualização: A asma é caracterizada por hiperreatividade das vias aéreas. 

Quanto a modulação autonômica, sabe-se que em pacientes asmáticos há um 

predomínio da atividade parassimpática, o que é diretamente proporcional a sua 

gravidade, e  uma resposta anormal do sistema nervoso autonômico (SNA) frente a 

ao exercício e a aplicação de pressão positiva nas vias aéreas. A partir desta 

contextualização surgiram duas hipóteses que foram testadas: a pressão positiva 

nas vias aéreas atuaria agudamente na modulação autonômica pós-teste de 

broncoprovocação por exercício (BIE), o tratamento ambulatorial poderia reduzir a 

responsividade brônquica. 

Objetivos: Avaliar a modulação autonômica da FC, as respostas clínicas durante o 

teste de broncoprovocação e durante a aplicação de pressão positiva após o teste 

(estudo 1); avaliar os efeitos da pressão positiva na hiperreatividade brônquica, na 

inflamação pulmonar e no controle clínico da asma (estudo 2). 

Métodos: Deste projeto originou-se dois estudos, um transversal no qual foi feita a 

avaliação de 55 pacientes com variabilidade da frequência cardíaca (VFC) em 

repouso, durante o teste de BIE (trecho estável), em repouso após 10’ do BIE e 

durante a pressão positiva com binível pressórico além de uma avaliação 

antropométrica da inflamação e função pulmonar, e o controle clínico pelo 

questionário ACQ6. 

Um ensaio clínico randomizado controlado e cego no qual 64 pacientes foram 

tratados sendo 22 com binível pressórico IPAP=12 e EPAP de 8, 22 com CPAP de 8 

cmH2O e 20 como grupo controle com treinamento muscular respiratório (TMR), 

40% da pressão inspiratória máxima. Foram tratados no ambulatório por 10 sessões, 

as avaliações consistiram de espirometria, teste de broncoprovocação por exercício, 

manovacuometria, inflamação pulmonar (FeNO), controle clínico (ACQ6). Ambos 

foram aprovados pelo comitê de ética e pesquisa (parecer 1487225/2016) e o ensaio 

clínico foi registrado no clinical trials (NCT- 02939625). 

Resultados: Foram avaliadas 55 crianças asmáticas no estudo 1, que foram 

divididas em resposta ao teste de broncoprovocação como respondedoras (GR) 



 

 

 

(n=39) e não respondedoras (GNR) (n=16). Foi constatada uma diferença 

significante tanto no domínio do tempo (DT), quanto no domínio da Frequência (DF) 

da VFC, indicando uma inibição do sistema nervoso parassimpático durante o teste 

de BIE que não retornou em níveis basais após 10 minutos de repouso, mas sim 

após a utilização da VNI nos dois grupos, porém a inibição parassimpática durante o 

teste de broncoprovocação no GR foi maior e mais intensa que no GNR. 

No estudo 2 foram avaliadas 68 e tratadas 64 crianças. Os 3 grupos apresentaram 

diferença clínica quanto ao controle da asma partindo de um controle parcial para 

um controle total (<0,75 com variação no escore > ou = a 0,5). No grupo binível 

houve redução do FeNO de 17,4 ppb com effect size de 2,43 e redução da 

responsividade brônquica no teste de broncoprovocação que antes do tratamento 

apresentava redução do quinto ao vigésimo minuto e nos pós tratamento do quinto 

ao décimo apenas. No grupo CPAP houve melhora no FeNO de 15,7 com effect size 

de 2,46 e redução na responsividade brônquica que antes do tratamento 

apresentava redução significante do VEF1 do quinto ao décimo e no pós apenas no 

quinto. O grupo TMR não apresentou diferença nem na função pulmonar nem na 

responsividade. 

Conclusão: Estudo 1 concluiu-se que o GR apresentou pior controle clínico e 

redução do VEF1 mais acentuada no 5 e 10 minutos, além de uma regulação 

autonômica menos estável que o GNR. Em ambos os grupos a VNI auxiliou no 

retorno da atividade autonômica aos níveis basais após o teste de 

broncoprovocação por exercício. 

Estudo 2, a terapia com pressão positiva mostrou ser eficaz na redução da 

responsividade brônquica, da inflamação pulmonar e no controle clínico da asma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Effects of positive airway pressure, bronchial responsiveness, inflammation, 

autonomic modulation, and clinical control of asthma in children and 

adolescents 

 

Context: Asthma is characterized by hyperreactivity of the airways. As for autonomic 

modulation, it is known that in asthmatic patients there is a predominance of 

parasympathetic activity, which is directly proportional to its severity, and an 

abnormal response of the autonomic nervous system (ANS) to exercise and the 

application of positive pressure in the Airways. From this contextualization two 

hypotheses emerged that were tested: positive airway pressure would act acutely in 

autonomic modulation post-exercise bronchoprovocation by exercise (BIE), 

outpatient treatment could reduce bronchial responsiveness. 

Objectives: To evaluate the autonomic modulation of HR, clinical responses during 

the bronchoprovocation test and during the application of positive pressure after the 

test (study 1); To evaluate the effects of positive pressure on bronchial 

hyperreactivity, pulmonary inflammation and clinical control of asthma (study 2). 

Methods: Two studies led to two studies, a cross-sectional study in which 55 

patients with resting heart rate variability (HRV) were evaluated during the BIE 

(stable stretch) test, at rest after 10 'of BIE, and During positive pressure with 

pressure bile plus an anthropometric evaluation of inflammation and pulmonary 

function, and clinical control using the ACQ6 questionnaire. 

A blinded randomized controlled trial in which 64 patients were treated, 22 with 

CPAP = 12 and CPAP of 8, 22 with CPAP of 8 cmH2O and 20 as control group with 

respiratory muscle training (TMR), 40% inspiratory pressure Maximum. Patients were 

treated in the outpatient clinic for 10 sessions; the evaluations consisted of 

spirometry, bronchoprovocation test per exercise, manovacuometry, pulmonary 

inflammation (FeNO), clinical control (ACQ6). 

 Both were approved by the ethics and research committee (opinion 1487225/2016) 

and the clinical trial was recorded in clinical trials (NCT-02939625). 

Results: Fifty-five asthmatic children were evaluated in the study 1, who were 

divided in response to bronchoprovocation test (GR) (n = 39) and no responder 

(GNR) (n = 16). A significant difference was observed in both the time domain (TD) 

and the HRV frequency domain, indicating inhibition of the parasympathetic nervous 



 

 

 

system during the BIE test, which did not return at baseline after 10 minutes of rest, 

but After the use of NIV in both groups, but the parasympathetic inhibition during the 

bronchoprovocation test in the GR was higher and more intense than in the GNR. 

In the study 2, 68 were evaluated and 64 children were treated. The 3 groups 

presented a clinical difference regarding the control of asthma, starting from a partial 

control for a total control (<0.75 with variation in the score> or = 0.5). In the bilevel 

group there was a reduction of FeNO of 17.4 ppb with effect size of 2.43 and 

reduction of bronchial responsiveness in the bronchoprovocation test, which before 

the treatment showed a reduction from the fifth to the twentieth minute and in the fifth 

to the tenth treatment only. In the CPAP group there was improvement in FeNO of 

15.7 with effect size of 2.46 and reduction in bronchial responsiveness that before 

treatment showed a significant reduction of FEV1 from the fifth to the tenth and in the 

post only in the fifth. The TMR group showed no difference in lung function or 

responsiveness. 

Conclusion: Study 1 concluded that RG presented worse clinical control and a 

marked reduction in FEV1 at 5 and 10 minutes, in addition to a less stable autonomic 

regulation than GNR. In both groups, NIV assisted in the return of the autonomic 

activity to the basal levels after the bronchoprovocation test per exercise. 

Study 2, positive pressure therapy was shown to be effective in reducing bronchial 

responsiveness, pulmonary inflammation and clinical control of asthma. 
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1- Introdução 
 

1.1- Asma 

 

1.1.1- Definições e Epidemiologia 

A palavra asma é derivada do grego e significa ofegante1. É uma doença 

inflamatória crônica, caracterizada por episódios recorrentes e reversíveis de 

obstrução das vias aéreas2. Estima se que 300 milhões de pessoas sofram de asma, 

estudos mostram que 25% das crianças e adolescentes de grandes centros urbanos 

apresentam sintomas dessa doença, sendo asma uma das principais causas de 

internações na infância, ausências na escola e inatividade física3,4. 

Na última década no Brasil as internações por asma diminuíram, porém ainda 

continua sendo uma das 5 maiores causas de hospitalizações/ano: 200 mil/ano 

gerando um custo de 100 milhões/ano (2012 a 2014), com uma mortalidade de 

2.500 por ano (2008 a 2012) sendo a maior taxa na região norte4. 

Estudos atuais mostram que nos Estados Unidos da América (EUA) 7 milhões 

de crianças têm asma, sendo que 36.000 destas crianças estão ausentes da escola 

devido a sua asma, perdendo assim a oportunidade de socializar, brincar e 

aprender3. É uma doença que nos últimos 20 anos dobrou sua incidência 

mundialmente, devido em parte seu melhor reconhecimento na comunidade médica 

e pelo aumento real de casos. Esse aumento motivou um estudo realizado 

internacionalmente chamado International Study of Asthma and Allergies in 

Childhood (ISAAC), no que foi aplicado um questionário simples e validado com 

perguntas auto aplicáveis, o objetivo  foi avaliar crianças de 42 países na faixa etária 

de 6-7anos e adolescentes de 56 países entre 13-14 anos, permitindo diferenciar 

três grupos de países de acordo com a taxa de prevalência da asma: asma fraca 

(inferior a 5%), asma média ( 5 a 6 %) e asma forte ( superior a 10%). O Brasil foi 

considerado como forte na classificação ocupando o 8º lugar tendo uma prevalência 

de 20 %5. 

A asma é conhecida por ser uma doença respiratória, comumente ocorrida na 

infância, caracterizada por um processo inflamatório crônico e persistente das vias 

aéreas se manifestando clinicamente com episódios de tosse, falta de ar chiado no 

peito, sinais esses que são manifestações clinicas que ocorrem principalmente de 
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manhã e a noite e estão associados a obstrução a passagem do ar parcialmente 

reversível6. Pacientes com asma estão sujeitos a episódios de broncoconstrição em 

resposta exageradas a estímulos exógenos e endógenos como ar frio, alérgenos 

orgânicos e inorgânicos, poeira, exercícios físicos, todos esses fatores podem 

contribuir para uma redução da qualidade de vida7,8. 

A asma pode ser classificada como: Asma extrínseca atópica, causada por 

reações de hipersensibilidade medida por IgE e antígenos inalados, tem início 

precocemente na infância e está relacionada a rinite alérgica e presumidamente com 

influências genéticas associadas. Asma extrínseca, não específica não reconhecida 

o fator causal para a hipersensibilidade. Asma induzida pelo exercício refere a uma 

parcela de pacientes que apresentam dispneia secundária ao aumento da 

resistência das vias aéreas após exercícios físicos9. 

 

1.1.2- Fisiopatologia da Asma 

No processo inflamatório da asma, estão envolvidas várias células como: 

mastócitos, eosinófilos, células T e células dendríticas. Entre os diferentes fenótipos, 

atópicas, asma é comumente caracterizada por um aumento de eosinófilos, 

imunoglobulina E (IgE) total, tendo uma participação dos mastócitos e seus produtos 

durante a fase aguda, juntamente com os macrófagos, eosinófilos e linfócitos T, 

participam do processo inflamatório crônico e na hiperresponsividade dos brônquios. 

De acordo com o estimulo os macrófagos podem aumentar ou diminuir o processo 

inflamatório, normalmente os macrófagos alveolares suprimem a função de 

linfócitos, mas esta função pode ser alterada em indivíduos com asma após a 

exposição a um estimulo de hiperreatividade6. 

É conhecido que essa hiperreatividade brônquica coexiste com a inflamação7. 

A presença de infiltrados eosinofilicos é uma característica da fisiopatologia da via 

aérea do paciente com asma, determinando sua diferenciação.  As células 

eosinóficas são consideradas benéficas na asma, realizando a inativação de 

substancias pró inflamatórias como a histamina e os leucotrienos, no entanto podem 

estar envolvidos em processos de lesão do epitélio das vias aéreas, corroborando 

para a hiperresponsividade6. 

O paciente apresenta como principal característica uma inflamação 

persistente nas vias aéreas mesmo em períodos fora da crise. Sendo o grau dessa 
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inflamação diretamente relacionado a hiperresponsividade dos brônquios, 

e sintomas apresentados, resultando em uma desarmonia entre os mecanismos pró 

inflamatório e anti-inflamatório levando a um processo de inflamação crônica10. A 

cronicidade do processo inflamatório na asma, leva a obstrução das vias aéreas 

distais devido ao acúmulo de secreção e restos celulares, a contração da 

musculatura lisa dos brônquios o aumento da espessura do epitélio e edema das 

estruturas11.  

 

1.1.3 – Fração Expirada de Óxido Nítrico (FeNO) -  Inflamação - 

Sistema Nervoso Autonômico 

O Óxido Nítrico é formado pela ação da síntese do NO sobre um aminoácido 

semi essencial a L-arginina, é produzido no organismo de duas isoformas 

constitutiva e indutiva12. 

O Oxido Nítrico (NO), produzido nas vias aéreas (cNOS) é presente no ar 

exalado, considerado um importante mediador biológico, como neurotransmissor, 

vasodilatação, broncodilatação e atuação do sistema imunológico em processos 

inflamatórios das vias aéreas. A isoformas indutiva (iNOS), é estimulada com a 

perpetuação do processo inflamatório, e contribui para o mesmo após sua formação 

devido a sua ação pró inflamatória, promovendo o aumento da produção de muco 

nas vias aéreas, aumento de células inflamatórias e favorecimento de necrose de 

tecido ciliado13,14. Sua fração expirada em concentrações maiores vão indicar 

doenças em vias aéreas incluindo a asma. Estudos tem mostrado uma correlação 

direta da FeNO com inflamação eosinofilica de crianças15. 

A FeNO tem sido utilizada para diagnóstico da asma, sendo que o valor de 

corte nestes casos é de 20 ppb, ou seja, pacientes com sintomas respiratórios 

associado a um FeNO >20ppb pode ser diagnosticado como asmático. Quanto ao 

controle da doença, a FeNO tem um valor preditivo positivo entre 80 e 90% na 

previsão e identificação da perda de controle na Asma, sendo tão útil quanto à 

presença de eosinófilos no escarro induzido. A grande vantagem no aspecto de 

controle da doença é que o aumento da FeNO e os sintomas são observados antes 

de qualquer deterioração significativa, nem mesmo observada pela prova de função 

pulmonar16. 

 

 



 

20 

 

1.1.4- Broncoespasmo Induzido Pelo Exercício (BIE) 

A broncoconstrição induzida pelo exercício físico está presente em 40% a 

90% das crianças asmáticas. Caracterizada pelo estreitamento das vias aéreas, 

acaba sendo um limitador importante das atividades vigorosas desta população8. 

O exercício físico, especialmente o extenuante,  induz a uma hiperpnéia, 

levando indiretamente a um estreitamento das vias aéreas, através da desidratação 

local e hiperosmolaridade, durante um curto período de tempo, essa perda de água 

que ocorre devido a um aumento da ventilação, pode estar associada ao 

resfriamento e a desidratação promovendo  uma alteração na osmolaridade da 

superfície das vias aéreas,   a seguir a uma degranulação de  mediadores 

inflamatórios  como mastócitos  e mediadores químicos como as prostaglandinas, 

leucotrienos e histamina levando a uma constrição da musculatura lisa das vias 

aéreas, denominada teoria osmótica. Ao modo que concomitantemente remete a 

uma inflamação ativa nas vias aéreas.8,17,18. 

Os fatores de risco que levam a prevalência do BIE são multifatoriais, 

incluindo a presença e a gravidade da asma, histórico familiar, atopia, alergias, 

idade, etnia, intensidade e duração do exercício e presença de infecção nas vias 

aéreas. O impacto do BIE reduz a qualidade de vida e a participação em esportes ou 

atividade de recreação em crianças asmáticas. A contagem de eosinófilos e a 

relação VEF1/CVF determinam a gravidade do BIE na população asmática 

pediátrica. Durante a realização da atividade física extenuante a um recrutamento de 

mediadores pró inflamatórios que desencadeiam uma transmissão axonal retrograda 

aumentando a broncoconstrição e a inflamação nas vias aéreas.  Em estudo com 

ratos e exercícios de alta intensidade o fator neuronal induz a transdiiferenciação, 

diminuindo uma diminuição de epinefrina circulante e aumento de histamina e 

prostaglandinas circulantes que contribuem para a severidade do BIE18. 

A força mecânica imposta pela respiração nas vias aéreas é um importante 

modulador da responsividade brônquica19. Inspirações profundas reduzem a 

responsividade em adultos saudáveis20 e em modelo animal a utilização de pressão 

positiva contínua a reduzi-la de forma considerável21. Em indivíduos com asma 

causado pela inspiração profunda é de curta duração e menos eficaz do que em 

indivíduos saudáveis22. 

A hiperresponsividade brônquica e uma característica da asma, tem sido 

usado testes de broncoprovocação para diagnosticar e tratar asma em pacientes 
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que não apresentam sinais clínicos. A Metacolina é utilizada, agindo diretamente 

sobre a acetilcolina e seus receptores no músculo liso, causando contração o 

estreitamento das vias aéreas, e considerado um teste de alta sensibilidade para 

identifica BIE, ou excluir o diagnóstico da doença23. 

Os testes de provocação que usam estímulos indiretos (manitol) têm uma alta 

especificidade para diagnosticar asma, leva a uma contração do músculo liso por 

liberação endógena de mediadores inflamatórios, incluindo prostaglandinas, 

leucotrienos e histamina. O exercício físico por sua vez e reconhecido como tendo 

baixa sensibilidade para identificar a hiperreatividade das vias aéreas, leva a perda 

de água por evaporação, e ressecamento da via aérea, exercendo uma 

broncoconstrição induzida pelos exercícios, ocorrendo devido a mediadores 

inflamatórios liberados23. 

Os mecanismos que induzem o BIE, ainda não estão bem definidos, mas há 

indícios para se pensar que a hiperventilação durante o exercício, leva a um 

aumento no volume de ar, a ser rapidamente aquecido e umidificado ao passar 

pelas vias aéreas de condução, ao ocorrer esse processo, acontece a perda de 

água nas vias aéreas pode levar a desidratação das vias aéreas e 

concomitantemente um aumento da osmolaridade da mucosa da via aérea, esse 

fenômeno levaria a ativação de células inflamatórias das vias aéreas para liberação 

de mediadores, como a histamina, leucotrienos e prostaglandinas. Estes por sua vez 

nas vias aéreas levam a o edema e uma contração da musculatura lisa que reveste 

as vias aéreas e dos músculos lisos. Esse fenômeno afeta a vasculatura dos 

brônquios levando a um edema e hiperemia após a realização do exercício, 

corroborando também para o estreitamento da mesma24. 

 

1.1. 5- Ventilação Mecânica Não Invasiva 

Nos últimos anos a utilização de Ventilação Mecânica Não Invasiva (VNI) vem 

sendo utilizada para melhora da crise, tanto em crianças16 quanto em adultos25, e na 

melhora da responsividade fora da crise em adultos, sendo considerada como uma 

eficaz ferramenta “não farmacológica” para o tratamento da asma2. 

A VNI tem sido utilizada e conhecida por ter um efeito broncodiltador e por 

otimizar o recrutamento alveolar, devido a Pressão Positiva Expiratória no Final da 

Expiração (PEEP) compensando a PEEP intrínseca durante a crise, durante a 

utilização da VNI Acredita-se que há uma melhora do fluxo ventilatório através de 
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canais colaterais, melhor a relação ventilação/perfusão, reduzindo o trabalho 

respiratório. Além disso, a Pressão Continua nas Vias Aéreas (CPAP) tem 

demonstrado uma discreta melhora na histamina produzida na asma e na redução 

da hiperresponsividade brônquica induzida por metacolina26. 

Sabendo que há inflamação, e hiperreatividade brônquica no asmático e que 

a pressão positiva pode modular de positivamente  esses fatores, a hipótese deste 

estudo foi de que a aplicação de VNI, após um teste de broncoprovocação por 

exercício, pode melhorar o balanço autonômico, agudamente, após a estimulação de 

receptores de estiramento pulmonar e, consequente, ativação da Via Não 

Adrenérgica e Não Colinérgica (NANC) que pode ser avaliada de forma paralela a 

Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC)7. 

Na modalidade CPAP, uma pressão contínua é oferecida ao paciente através 

da interface, atingindo as vias aéreas inferiores, otimizando a oxigenação, aliviando 

o trabalho dos músculos inspiratórios, previne colapso alveolar, fornecendo uma 

pressão contínua de distensão.  Na modalidade Bilevel (dois níveis de pressão) 

IPAP e o CPAP, ou seja, uma pressão inspiratória e uma pressão expiratória final, 

com taxas pressóricas pré-determinadas27. 

 

 

1.1.6 - Sistema Nervoso autônomo (SNA) - Variabilidade da Frequência 

Cardíaca. 

Os sistemas respiratório e cardíaco estão intrinsicamente interligados pelo 

Sistema Nervoso Autonômico (SNA)29. O sistema nervoso autonômico exerce uma 

importante influência na patogenia e controle da asma19. Dentre as alterações 

ocorridas pelo processo inflamatório crônico presente em pacientes asmáticos 

podemos associar também uma disfunção do sistema autonômico30,31. Devido a 

sensibilidade brônquica e sistema constritor colinégico, redução de sensibilidade aos 

broncodilatadores B2 adrenérgicos. O relaxamento e a constrição da musculatura 

lisa dos brônquios ocorrem devido a ação do SNA, durante o relaxamento há a 

ativação dos receptores B da via simpática, ou ativação da via não adrenérgica/não 

colinérgica, peptídeo intestinal (NANC e VIP) vagal, por outro lado a constrição pode 

se dar devido a ação de receptores simpáticos α ou via colinérgica vagal19. 
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A atividade do sistema autonômico, neuromodulação e atividade vagal, tem 

sido mensurada pela VFC29. 

 

1.1.7 - Tratamento da Asma 

O tratamento medicamentoso normalmente inclui agentes anti-inflamatórios, 

corticoides inalatórios e broncodilatadores. Estas estratégias de tratamento são 

eficazes na prevenção de sintomas, para a grande maioria dos pacientes asmáticos, 

porém tem um alto custo, baixa aderência e uma grande preocupação sobre os 

efeitos adversos a longo prazo. Um aumento de resistência ao esforço físico 

depende da combinação com tratamentos não farmacológicos2. 

A asma é cada vez mais reconhecida como um problema de saúde pública, 

devido à sua alta prevalência, os custos de saúde associados e limitação na 

qualidade de vida, portanto se faz importante identificar alternativas, para o 

diagnóstico e tratamentos de asma, assim como terapias adjuvantes para 

complementar estratégias de tratamento tradicional para o controle e gerenciamento 

da gravidade dessa doença. 

 Neste contexto se faz necessário mais estudos com terapias 

complementares, e com recursos não farmacológicos que mostrem resultados 

positivos no controle clinico, e melhora no processo inflamatório crônico em 

população pediátrica. 
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2- Objetivos 

 

2.1 – Objetivos Gerais 

O objetivo do estudo foi avaliar as respostas clínicas durante o teste de 

broncoprovocação por exercício físico, bem como a resposta inflamatória, controle 

clínico da doença, modulação autonômica e hiperreatividade brônquica, antes e 

depois da aplicação de pressão positiva. 

 

2.2 - Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos contemplados no estudo 1 foram avaliar os efeitos 

agudos da VNI na hiperreatividade brônquica e a modulação autonômica em 

crianças e adolescentes asmáticos. No estudo 2 os objetivos contemplados foram 

avaliar os efeitos da VNI na hiperreatividade brônquica, inflamação e no controle da 

doença de crianças e adolescentes asmáticos. 

 

 



 

25 

 

3. Materiais e Métodos 

3.1. Tipo de estudo 

Trata-se de uma pesquisa realizada onde foi gerado dois estudos, um estudo 

transversal no qual foi instituído a aplicação de VNI (Binível) e um ensaio clínico 

randomizado, cego, no qual foi instituído um tratamento com VNI (CPAP ou Binível) 

em crianças e adolescentes portadoras de asma. 

 

3.2. Aspectos éticos 

Este estudo foi desenvolvido respeitando-se as normas de pesquisa 

envolvendo seres humanos (Resolução CNS 466/2012) do Conselho Nacional de 

Saúde, e teve seu início após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Nove de Julho, parecer. No.1487225/2016. Registrado no 

Clinical Trials (NTC – 02939625). 

 

3.3. Local do estudo e amostra 

Este estudo foi desenvolvido no Laboratório de Avaliação Funcional 

Respiratória (LARESP), localizado no Campus Memorial, na Av. Francisco 

Matarazzo, 376, Barra Funda, São Paulo- SP. Os pacientes foram encaminhados da 

clínica de fisioterapia da UNINOVE. 

 

3.4- Critérios de inclusão 

▪ Idade entre 04 e 16 anos; 

▪. Ambos os sexos; 

▪. Não estar incluído em qualquer programa de atividade física regular; 

▪. Ter diagnóstico de Asma, de acordo com os critérios do Global Initiative for Asthma 

(GINA); 

▪. Não ter recebido Teofilina ou Aminofilina e corticóide oral nos últimos 30 dias; 

▪. Não ter apresentado infecção respiratória nos últimos 2 meses; 

▪ Assinatura do TCLE (anexo 1) 
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* Assinatura do termo de assentimento para crianças alfabetizadas (a partir de 7 

anos) (Anexo 2) 

 

3.5- Critérios de exclusão 

▪. Ter feito inalação com broncodilatador em menos de 12 horas antes da avaliação; 

▪ Impossibilidade de compreender ou realizar qualquer um dos testes, em virtude de 

limitações físicas e mentais; 

▪ Intolerância as atividades propostas; 

▪. Ter doença cardíaca de origem inflamatória, congênita ou isquêmica; 

▪. Estar em na vigência de algum processo infeccioso com quadro febril. 

 

3.6-. Avaliações e testes 

Foram realizadas duas avaliações, uma antes de iniciar o tratamento e uma 

após o término do mesmo. Estas avaliações compostas por teste: Espirometria, 

manuvacuometria, Fração expirada de Oxido Nítrico (FeNO), Peak Flow, variáveis 

antropométricas e avaliação do controle da asma, coletas da Variabilidade da 

Frequência Cardíaca, teste de broncoprovocação por exercício e aplicação de 

tratamento com VNI. 

 

3.6-.1. Fração Expirada de Oxido Nítrico  

A medição da FeNO é realizada por diversos aparelhos disponíveis 

comercialmente, entretanto o equipamento NIOX® Mino (Aerocrine, Suécia) é um 

analisador aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA) e ANVISA Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a monitorização clínica da Asma22. 

 A FeNO foi realizada seguindo os critérios da ATS, no equipamento NIOX 

Mino® (Aerocrine), no qual considerou-se valores acima de 20 partes por bilhão 

(ppb) para classificação de inflamação eosinofilica. Este teste foi realizado na 

posição sentada e utilizando-se um clipe nasal para evitar a contaminação do ar da 

cavidade sinusal, com a criança expirando e esvaziando os pulmões ao máximo, até 

o nível do volume de reserva expiratória (VRE), visando à descontaminação dos 

gases respirados e, em seguida realizando uma inspiração profunda, para depois 
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expirar todo o ar pela boca, com fluxo constante no equipamento, por pelo menos 6 

segundos. Após 1 minuto e 40 segundos deu-se a leitura do. 

 

3.6.2- Prova de função pulmonar 

A avaliação da prova de função pulmonar tem a finalidade de caracterizar a 

gravidade da asma, ela depende de alguns fatores como: peso, altura, sexo, idade, 

etnia, sendo sua interpretação dependente de valores de referências, calculados de 

uma população saudável32. Esse exame é considerado um método de detecção da 

limitação do fluxo aéreo expiratório, determinando assim o diagnóstico de asma 

numa redução do Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VEF1) abaixo 

de valores de 80% do previsto e relação com a Capacidade Vital Forçada (CVF) com 

o VEF1 (VEF1/CVF) menor que 80% em pacientes pediátricos33. 

Para a análise do estudo a função pulmonar foram analisados os seguintes 

volumes, capacidades e fluxos pulmonares:  Capacidade Vital Forçada (CVF) e suas 

derivações, como o Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF1) e as 

relações VEF1/CVF. 

 

3.6.3- Questionário de Controle da Asma (ACQ6) e Questionário Pediatric 

Quality of Life Questionnarie (PAQLQ) 

O Asthma Control Questionnaire (ACQ) trata-se de um questionário Para 

avaliar o controle clínico em pacientes asmáticos e é composto por 7 questões, 5 

relacionada com os sintomas da asma, um em relação ao uso de ß2-agonista de 

curta duração como medicação de resgate, e uma relação VEF1 pré-broncodilatador 

em percentagem do previsto. A Pontuação do ACQ é a média desses itens e varia 

de 0 (totalmente controlado) a 6 (descontrolada) obtido em um período de 7 dias. O 

ponto de corte para a asma controlada / descontrolada é de 2 pontos. O paciente foi 

classificado de acordo com os escores do ACQ6 em controlada (<0,75), 

parcialmente controlada (0,75-1,5) e asma não controlada (> 1,5). Uma diferença 

importante clínica mínima é de 0,5 numa escala de 7 pontos34.35. 

Juniper et al. desenvolveram em 199636 o Questionário Pediatric Asthma 

Quality of Life Questionnarie (PAQLQ), validado e publicado na língua inglesa e 

posteriormente em outros 20 idiomas. Esse questionário é composto de 23 

questões, sendo divididas em três domínios: limitação física (cinco questões), 

sintomas (10 questões) e emoções (oito questões). No domínio atividades, três 
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questões foram individualizadas, sendo que o paciente pode escolher a atividade 

que mais o incomoda realizar, as respostas são medidas por uma escala de 7 

pontos, onde 1 indica o máximo prejuízo e 7 indica nenhum prejuízo 36.37. 

 

3. 6.4- Dados Antropométricos 

Todas as crianças realizaram avaliação do peso corporal obtido por uma 

balança digital (Filizola ®, Brasil). A estatura foi verificada por um estadiômetro de 

parede (Wiso), com resolução em milímetros. Foi utilizado o programa Anthroplus 

para a determinação do escore Z, de acordo com a determinação estabelecida pela 

World Health Organization38. O Z-score é utilizado para classificar a criança como 

obesa ou eutrófica, dependendo do escore Z, mantendo valores entre 2 e -2. 

A composição corporal dos participantes foi avaliada com a utilização de uma 

balança de bioimpedância elétrica tetra polar, mecanismo aceito atualmente como o 

de maior acurácia para tal39. O modelo de biodinâmica™310 (Biodinâmica 

Corporação Seattle WA, EUA) 

 

3.6.5- Teste de Broncoprovocação  

O teste de broncoprovocação foi realizado seguindo normas da ATS, em 

esteira, foi realizado a aferição das medidas de sinais vitais, iniciais, a criança 

orientada a respirar pela boca, com o clipe nasal impedindo a respiração nasal. Para 

efeito de exercício físico máximo foi calculado uma FC de 80 a 90% da frequência 

cardíaca máxima (195 a 205 para pediátricos), seguindo a formula descrita por 

Tanaka 200140. Durante o teste foi realizado a coleta das VFC pelo Polar V800, foi 

realizado aumento de velocidade e inclinação com objetivo de obtenção da FC alvo 

para o teste, ao final realizado coleta de Sinais vitais finais. 

 

 

3.6.6- Avaliação da Força da Musculatura Respiratória (FMR) 

O teste de força muscular respiratória é um importante instrumento não invasivo e 

de fácil aplicação, para avaliar as pressões inspiratórias estáticas máximas, as quais 

refletem a forma muscular respiratória. O teste consiste em duas medidas diferentes, 

uma dirigida para avaliar a força muscular inspiratória, por meio da pressão 

inspiratória máxima PImáx, e a outra para investigar a força muscular expiratória, por 
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meio da pressão expiratória máxima PEmáx, usualmente este teste é utilizado para 

determinar a fraqueza dos músculos respiratórios e determinar a gravidade de certas 

doenças. Na pediatria pode auxiliar no manejo e acompanhamento de doenças 

neuromusculares, doenças pulmonares como a asma e fibrose cística, podendo ser 

utilizada em programas de reabilitação41. 

 

3.6.7- Pressão Inspiratória Máxima (PImáx) e Pressão Expiratória Máxima 

(PEmáx) 

A FMR, medida pela manovacuometria, possibilitou as pressões respiratórias 

máximas (PImáx e PEmáx), utilizando-se um manovacuômetro analógico (Wika®), 

escalonado, com intervalo operacional de ±300 cmH2O, previamente calibrado e 

equipado com adaptador contendo válvula de escape de ar para aliviar as pressões 

da parede bucal. As coletas foram realizadas de acordo com a ATS34, sendo que 

para a PImáx, a manobra foi de inspiração máxima, a partir de uma expiração 

máxima e para a PEmáx esta manobra foi de expiração máxima, partindo de uma 

inspiração máxima. Cada manobra foi repetida no mínimo 5 e no máximo 8 vezes, 

sendo aceito o maior valor obtido, desde que os valores não excedam 10% do 

imediatamente inferior 42.43. Os resultados obtidos foram comparados aos previstos, 

propostos por Gomes et al. 2014.44 

 

3.6.8 - Modulação Autonômica –Variabilidade da frequência Cardíaca 

Para mensuração da atividade do sistema nervoso autônomo foi realizada a 

análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC), com utilização do 

frequencímetro Polar V800. 

A VFC foi analisada no domínio do tempo (DT) e domínio da frequência (DF). 

Os índices da VFC no DT utilizados neste estudo foram: média dos iRR, 

SDNN (desvio-padrão de todos os iRR), RMSSD (raiz quadrada da média do 

quadrado das diferenças entre os iRR normais adjacentes), pNN50 (percentagem 

dos iRR adjacentes que diferem entre si mais de 50 ms) e o índice triangular 

(número total de todos os intervalos RR dividido pela altura máxima do histograma 

de todos os intervalos RR). 
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Os índices da VFC no domínio da frequência utilizados neste estudo são: LF 

(de 0,04 a 0,15 Hz) e HF (de 0,15 a 0,4 Hz), LF/HF. 

A coleta foi realizada 10 minutos na posição supina em repouso, antes da 

realização do teste de BIE, durante o teste (trecho estável com velocidade constante 

em pé), após a broncoprovocação foi realizado coleta da VFC durante todo o 

acompanhamento e realização da medida de VEF1 até os 25 minutos seguintes, e 

após o teste com a utilização da pressão positiva. A criança não poderia ter recebido 

inalação com broncodiltador até 2 horas antes da coleta30,45. 

Para a coleta da VFC durante a realização da VNI a criança foi adaptada em 

aparelho com máscara na posição decúbito dorsal. 
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3.7- Protocolos de Avaliação dos Estudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma Protocolos de Avaliação dos Estudos 
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Figura 2– Medidas Antropométricas           Figura 3– Avaliação do FeNO 
 
 

 

 

 
Figuras 4 e 5– Avaliação da Força Muscular Respiratória e 

Avaliação de Função Pulmonar Espirometria 
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Figura 6– Coleta da Variabilidade 

da Frequência Cardíaca  
 

 
Figura 7– Registro dos Sinais Vitais Iniciais  
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Figura 8- Teste de BIE em esteira               Figura 9 – Avaliação Peak-Flow 

 

 
Figua10- Avaliação do VEF1 

pós BIE 5,10,15,20 
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Figura 11- Tratamento com VNI                      
 

 
Figura 12– Tratamento com Exercícios Respiratórios 
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4 -  Resultados 

 

Os resultados da dissertação, em conformidade com as Normas do Programa 

de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da UNINOVE – estão apresentados 

em forma de Estudos/Artigos, resultando em dois Artigos, a saber: 

 

Artigo 1- Efeitos agudos da pressão positiva na modulação autonômica e 

hiperresponsividade brônquica em crianças e adolescentes asmáticos. – 

Submetido à revista Respiratory Physiology & Neurobiology 

 

 

Estudo 2 - “Efeito do tratamento com pressão positiva nas vias aéreas na 

hiperresponsividade brônquica de crianças e adolescentes asmáticos 

estáveis. Ensaio clínico randomizado- controlado cego.” 
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4.1 - Artigo 1 

 

EFEITOS AGUDOS DA PRESSÃO POSITIVA NA MODULAÇÃO AUTONÔMICA E 

HIPERRESPONSIVIDADE BRÔNQUICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

ASMÁTICOS 

 

4.1.1- RESUMO 

Contextualização: A asma é uma doença crônica que apresenta um processo 

inflamatório que coexiste com uma hiperreatividade e uma anormalidade no balanço 

autonômico. Seu tratamento vem sendo aprimorado e nos últimos anos a utilização 

de Ventilação Não Invasiva (VNI) com pressão positiva, que consiste num 

tratamento não farmacológico, tem demonstrado melhora da crise e da 

responsividade, minimizando assim os sintomas da doença. A hipótese deste estudo 

é que a aplicação de VNI após um teste de broncoprovocação induzido pelo 

exercício (BIE) pode melhorar agudamente o balanço autonômico, avaliado pela 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Objetivo: Avaliar a modulação 

autonômica e as respostas clínicas durante o teste de BIE e durante a aplicação de 

pressão positiva após o teste. Método: Estudo transversal que constituiu na 

avaliação da VFC em repouso, durante o teste de BIE (trecho estável), em repouso 

após 10’ do BIE e durante VNI com Binível pressórico com IPAP de 12 cmH2O e 

EPAP de 8 cmH2O. Foi realizada avaliação antropométrica, da inflamação e da 

função pulmonar, além do controle clínico pelo questionário ACQ6. Resultados: 

Foram avaliadas 55 crianças asmáticas, com idade média de 10±3,3 anos, que 

foram divididas em resposta ao teste de broncoprovocação como respondedoras 

(GR), com N=39 e FeNO médio de 49,9±29,9 e, não respondedoras (GNR), com 

N=16 e FeNO médio de 48,3±22,4. Quanto a gravidade do BIE, 18 (46,15%) 

apresentaram redução do VEF1: entre 10 e 24%, classificado como leve; 16 

(41,02%) apresentaram redução entre 25 e 49%, classificado como moderado e; 5 

(12,8%) classificado como grave. Houve diferença entre o GR e GNR na CVF% 

(GR=93,3±4,5 / GNR=100,8±1,02) e no controle clínico pelo ACQ6 [GR=1,16 (0,33-

2,0), parcialmente controlado e NR=0,58 (0,2-1,3) controlado]. Quanto as variáveis 

autonômicas, foi constatado uma diferença significativa tanto no domínio do tempo 

(DT), quanto no domínio da frequência (DF) da VFC, indicando uma inibição do 

sistema nervoso parassimpático durante o teste de BIE que não retornou em níveis 
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basais após 10 minutos de repouso, mas sim após a utilização da VNI, nos dois 

grupos. Porém, a inibição parassimpática durante o teste de BIE no GR foi maior 

que no GNR. 

Conclusão: Conclui-se que o GR apresentou pior controle clínico e redução do 

VEF1 mais acentuada no 5º. e 10º. minutos, além de uma regulação autonômica 

menos estável que o GNR. Em ambos os grupos a VNI auxiliou no retorno da 

atividade autonômica aos níveis basais após o teste de broncoprovocação por 

exercício. 
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4.1.2- Introdução 

 

A asma é uma doença crônica inflamatória caracterizada por episódios 

recorrentes e reversíveis de obstrução das vias aéreas. O tratamento 

medicamentoso normalmente inclui corticoides inalatórios e broncodilatadores, 

porém o controle clínico da doença e o aumento de resistência ao esforço físico 

dependem da combinação com tratamentos não farmacológicos1. 

É conhecido que essa hiperreatividade brônquica coexiste com a inflamação e 

está associada com uma anormalidade no balanço autonômico7, pois o componente 

parassimpático colinérgico está associado não só a patogênese da asma como a 

gravidade da doença e  seu controle inflamatório31,19. 

A força mecânica imposta pela respiração nas vias aéreas é um importante 

modulador da responsividade brônquica19. Inspirações profundas reduzem a 

responsividade em adultos saudáveis20 e, em modelo animal a utilização de pressão 

positiva contínua a reduz de forma considerável21. Em indivíduos com asma causado 

pela inspiração profunda e de curta duração é menos eficaz do que em indivíduos 

saudáveis22. 

Nos últimos anos a utilização de VNI com pressão positiva vem sendo 

utilizada para melhora da crise, tanto em crianças16 quanto em adultos25, e na 

melhora da responsividade fora da crise em adultos, sendo considerada como uma 

eficaz ferramenta “não farmacológica” para o tratamento da asma1. 

Sabendo que há inflamação e hiperreatividade brônquica no asmático e que a 

pressão positiva pode modular de forma a minimizar esses fatores, a hipótese deste 

estudo foi de que a aplicação de VNI após um teste de broncoprovocação por 

exercício, pode melhorar o balanço autonômico, agudamente, após a estimulação de 

receptores de estiramento pulmonar e consequente ativação da via não adrenérgica 

e não colinérgica (NANC4) que pode ser avaliada de forma paralela a variabilidade 

da frequência cardíaca7. 

 

4.1.2.1 – Objetivo 

O objetivo desse estudo foi avaliar a modulação autonômica e as respostas 

clínicas durante o teste de broncoprovocação por exercício físico e durante a 

aplicação de pressão positiva após esse teste. 
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4.1.3- Materiais e Métodos 

4.1.3.1- Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo transversal, no qual foi avaliado o efeito da aplicação 

de pressão positiva não invasiva nas vias aéreas de crianças portadoras de asma, 

fora da crise, após um teste de BIE por exercício físico e a modulação autonômica 

em vários momentos. 

 

4.1.3.2- Aspectos éticos 

Este estudo foi desenvolvido respeitando-se as Normas de Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 466/2012) do Conselho Nacional de 

Saúde. Teve seu início após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Nove de Julho, sob o parecer nº. 1487225/2016. 

 

4.1.3.3- Local da pesquisa e amostra 

Este estudo foi desenvolvido no Laboratório de Avaliação Funcional 

Respiratória (LARESP), localizado no Campus Memorial, na Av. Francisco 

Matarazzo, 376, Barra Funda, São Paulo- SP. Os pacientes foram encaminhados da 

clínica de fisioterapia da UNINOVE. 

 

4.1.3.4- Critérios de inclusão 

▪ Idade entre 04 e 16 anos; 

▪. Não estar incluído em qualquer programa de atividade física regular; 

▪. Ter diagnóstico de Asma, de acordo com os critérios do Global Initiative for 

Asthma (GINA); 

▪. Não ter recebido Teofilina ou aminofilina e corticoide oral nos últimos 30 dias; 

▪. Não ter apresentado infecção respiratória nos últimos 2 meses; 

▪ Assinatura do TCLE  

 * Assinatura do termo de assentimento para crianças alfabetizadas (a partir de 7 

anos). 
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4.1.3.5- Critérios de exclusão 

▪. Ter feito inalação com broncodilatador em menos de 12 horas antes da avaliação; 

▪ Impossibilidade de compreender ou realizar qualquer um dos testes, em virtude de 

limitações físicas e mentais; 

▪ Intolerância as atividades propostas; 

▪. Ter doença cardíaca de origem inflamatória, congênita ou isquêmica; 

▪. Estar em na vigência de algum processo infeccioso com quadro febril. 

 

4.1.3.6- Avaliações e testes 

Foi realizada uma avaliação, composta por teste de BIE por exercício, 

avaliação antropométrica, da modulação autonômica e do controle da asma. 

 

4.1.3.7-. Fração Expirada de Oxido Nítrico 

A fração expirada do óxido nítrico (FeNO) foi medida seguindo os critérios da 

American Toracic Society (ATS), em posição sentada, no equipamento NIOX Mino® 

(Aerocrine). Para tal o paciente expirou o máximo possível, à nível do volume de 

reserva expiratória e, em seguida realizou uma inspiração profunda máxima 

possível, pela boca eliminando, desta forma, qualquer possibilidade de 

contaminação desse gás34,46. Na sequência realizou uma expiração com fluxo 

constante de pelo menos 6 segundos, sendo que após 1 minuto e 40 segundos foi 

feita a leitura do FeNO no leitor do equipamento, em partes por bilhão (ppb). Para 

evitar a contaminação do ar da cavidade sinusal. O procedimento foi realizado com 

as crianças utilizando um clip nasal. 

 

4.1.3.8- Prova de função pulmonar 

A prova de função pulmonar foi realizada por meio da espirometria, na qual 

foram analisados os seguintes volumes, capacidades e fluxos pulmonares: 

Capacidade Vital Forçada (CVF) e suas derivações, como o Volume Expiratório 

Forçado no primeiro segundo (VEF1) e a relação VEF1/CVF. 

O teste foi constituído de manobras de inspiração e expiração máximas, 

realizadas pelo espirômetro da marca Easy One®, da NDD previamente calibrado. 



 

42 

 

Para conclusão do teste, três manobras reprodutíveis foram obtidas, de acordo com 

as recomendações da ATS. Todos os testes foram realizados em ambiente 

climatizado e os valores de referência utilizados foram de acordo com valores de 

referência de Polgar35, adequado para crianças, para efeito de classificação. 

 

4.1.3.9- Questionário de Controle da Asma (ACQ6) 

O Asthma Control Questionnaire (ACQ6) trata-se de um questionário para 

avaliar o controle clínico de pacientes asmáticos e é composto por 6 questões sendo 

5 relacionadas com os sintomas da asma e uma em relação ao uso de ß2-agonista 

de curta duração como medicação de resgate. A Pontuação do ACQ6 é a média 

desses itens e varia de 0 (totalmente controlado) a 6 (descontrolada) obtido em um 

período de 7 dias. O ponto de corte para a asma controlada/descontrolada é de 1,5 

pontos. O paciente foi classificado de acordo com os escores do ACQ6 em 

controlada (<0,75), parcialmente controlada (0,75-1,5) e asma não controlada (>1,5). 

Uma diferença clínica minimamente importante é de 0,5 numa escala de 6 

pontos47,48. 

 

4.1.3.10- Avaliação Antropométrica 

O peso corporal foi obtido por uma balança digital (Filizola® Brasil). A estatura 

foi verificada por um estadiômetro de parede (Wiso) com resolução em milímetros. 

Para a obtenção do escore Z foi utilizado o programa Anthroplus, que utiliza os 

padrões do World Health Organization (WHO) em escore Z. O IMC z-escore foi 

usado para classificar as crianças em obesas ou eutróficas38. 

 

4.1.3.11- Broncoprovocação por exercício 

A broncoprovocação induzida por exercício (BIE) foi realizada segundo as 

normas da ATS49 e consistiu de um teste em esteira ergométrica com intensidade 

necessária para atingir de 80 a 90% da frequência cardíaca máxima (208-idade x 

0,7)40, numa sala com temperatura estável de 21oC e umidade relativa do ar entre 10 

e 15%. A intensidade foi atingida entre 2 e 4 minutos e foi mantida por 4 a 6 minutos. 

Durante todo o teste a criança permaneceu com clipe nasal e o monitoramento 

cardíaco foi realizado por um sensor de batimentos cardíacos (POLAR V800). Além 

da FC, também foi monitorada a SpO2e observados quaisquer sinais de desconforto 

respiratórios. Caso a criança apresentasse intolerância ao teste, desconforto 
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respiratório importante, com queda de SaO2 acima de 4 pontos percentuais o teste 

deveria ser interrompido imediatamente e prestado assistência necessária para 

segurança e conforto da criança50. 

Imediatamente após o teste foram realizadas cinco medidas de VEF1 

(5’,10’,15’,20’,25’), sendo considerado BIE positivo uma redução no VEF1 maior ou 

igual 10%49. A gravidade do BIE foi avaliada pelo percentual de redução do VEF1 

como leve com redução de 10 a 24%, moderado com redução de 25 a 49% e grave 

com redução >50%49. 

 

4.1.3.12- Modulação autonômica 

Para mensuração da atividade do sistema nervoso autônomo foi realizada a 

análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC), com utilização do 

frequencímetro Polar V800. 

A VFC foi analisada no domínio do tempo (DT) e domínio da frequência (DF). 

Os índices da VFC no DT utilizados neste estudo foram: média dos iRR, 

SDNN (desvio-padrão de todos os iRR), RMSSD (raiz quadrada da média do 

quadrado das diferenças entre os iRR normais adjacentes), pNN50 (percentagem 

dos iRR adjacentes que diferem entre si mais de 50 ms) e o índice triangular 

(número total de todos os intervalos RR dividido pela altura máxima do histograma 

de todos os intervalos RR). 

Os índices da VFC no domínio da frequência utilizados neste estudo são: LF 

(de 0,04 a 0,15 Hz) e HF (de 0,15 a 0,4 Hz), LF/HF. 

A coleta foi realizada 10 minutos na posição supina em repouso, antes da 

realização do teste de BIE, durante o teste (trecho estável com velocidade 

constante) e após o teste com a utilização da pressão positiva. A criança não 

poderia ter recebido inalação com broncodilatador até 2 horas antes da coleta30, 45. 

 

 

4.1.3.13- Análise estatística 

Após a verificação da normalidade dos dados, realizada pelo teste de 

Shapiro-Wilk, aplicou-se o teste t não pareado para a comparação entre os grupos e 

análise de variância (ANOVA), seguida do pós-hoc de Tukey para a análise da VFC 

e VEF1 intragrupo. Os dados, analisados pelo software minitab 14, foram 
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representados em média e desvio padrão, e o nível de significância para aceite da 

probabilidade estatística foi de 0,05 (p≤0.05). 

Foi realizado cálculo amostral com desvio padrão de estudo prévio de Gomes 

et al 20138 do HF (DP=19) durante a VNI com uma diferença a ser detectada de 10, 

alfa de 0,05 e beta de 0,90. O número mínimo de pacientes para consistência 

amostral foi estabelecido em 38 crianças asmáticas. 

 

 

 
 
 

Figura1. Desenho experimental 

VFC repouso 
FeNO 
PFP 
ACQ6 
BIE – com VFC 
VFC pós BIE 
VNI com VFC 

55 
pacientes 

Respondedores ao BIE 
GR =39 

Não respondedores ao BIE 
NGR =16 
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4.1.4- Resultados 

 

Foram coletados dados em avaliações de 55 crianças com diagnóstico de 

asma segundo o GINA, com inflamação eosinofilica presente (FeNO). A amostra foi 

separada após o BIE em respondedores (GR), com N=39, que corresponde a 70% 

da amostra e não respondedores (GNR), com N=16, que corresponde a 30%. 

Houve também uma divisão do GR quanto à gravidade do BIE, em: leve, com 

redução do VEF1 de 10 a 24%; moderado, com redução do VEF1 de 25 a 49% e; 

grave, com redução do VEF1> 50%. 

Os resultados estão apresentados de acordo com: características da amostra, 

separadas em GR e NGR; resposta ao teste de broncoprovocação com divisão em 

relação à gravidade e, análise da VFC, em quatro momentos, à saber: em repouso, 

antes do teste; no pico do teste, em velocidade estável na esteira, 10 minutos pós-

teste e; durante a VNI. 

As características gerais da amostra estão apresentadas na tabela 1, a 

seguir. 

 

Tabela 1. Características Gerais da Amostra 

 GR (n=39) GNR (n=16) 

Idade – anos 9,63 ± 2,95 10,8 ± 4,28 

Gênero - M/F M (21) F (18) M (7) F (9) 

Estatura – (metros) 1,39 ± 0,15 1,38 ± 0,20 

Peso- kg 38,8 ± 15,45 40,8 ± 23,05 

Score Z estatura 1,01 0,01 

Score Z peso 1,7 1,33 

   

IMC 19,1± 4,9 19,7 ± 6,0 

Score Z IMC 1,59 1,63 

FeNO – ppb 50,15 ± 29,21 43,0 ± 25,0 

ACQ6 1,16 (0,33- 2,0) 0,58 (0,2-1,3)* 

VEF1  (%) 80,20 ± 16,6 85,8 ± 14,26 

CVF (%) 93,3 ± 4,5 100,8 ± 1,02* 

VEF1/CVF(%) 84,5 ± 10,07 85,3 ± 11,3 

 *p<0,05 na comparação GR e NGR; IMC- índice de massa corporal; FeNO- óxido nítrico 
exalado; M-masculino ; F- feminino; ACQ6- Asthma Control Questionnaire; VEF1- volume 
expiratório forçado no primeiro segundo; CVF- Capacidade vital forçada; Relação VEF1/CVF. 
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De acordo com os resultados apresentados na tabela 1, é possível observar 

que: quanto ao controle clínico da doença, o GNR estava com a asma controlada e o 

GR com asma parcialmente controlada; na função pulmonar a CVF% do GR foi 

significantemente menor que a do GNR, embora ambos dentro da normalidade 

espirometria; na análise antropométrica do Escore Z, ambos os grupos foram 

considerados eutróficos, lembrando que é considerado eutrófico se o escore Z se 

situar entre +2 e -2 e, em relação à inflamação, ambos os grupos apresentaram 

FeNO considerado muito alto (>35ppb). Cabe destacar que no GR 34 dos 39 

(87,17%) pacientes e no GNR 11 dos 16(68,75%) pacientes apresentavam FeNO 

muito alto. 

Considerando os cinco momentos de coleta do VEF1 no BIE, é possível 

observar, na figura 2, a seguir, o comportamento dessa variável no tempo, no GR. 

 

 
Figura 2-Comportamento do VEF1 do GR, nos cinco momentos do BIE 
 

Como pode ser observado no gráfico da figura 2, houve uma queda 

significativa do VEF1, do repouso para os 5 e os 10 minutos do BIE, sendo que aos 

15, 20 e 25 minutos do BIE, o VEF1 foi sendo recuperado. 

Além desses dados, cabe registrar também que em relação à gravidade da 

obstrução das vias aéreas, durante o teste do BIE, dos 39 pacientes do GR, 18 

(46,15%) apresentaram redução do VEF1 entre 10 e 24%, classificado como leve, 16 

(41,02%) apresentaram redução entre 25 e 49%, classificado como moderado e, 5 
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(12,8%) foram classificados como grave. A seguir estão apresentados os resultados 

da VFC, tanto no DT, quanto no DF, do GR (tabela 2) e do GNR (tabela 4). 

 

Tabela 2. Dados da VFC do GR 

 Repouso/supino Durante BIE 
Durante10’ 

repouso 
Durante VNI 

DT     

Medial RR (ms) 706,5±79,5 378,9±37,6*† 561,3±45,4* 610±50,2* 

SDNN (ms) 63,15±24,9 15,7±11,2*† 39,6±8,9* 47,9±21,1* 

Medial HR (1/min) 86,5±10,19 159,9±14*† 95,5± 38* 98,9±7,2* 

rMSSD (ms) 50,8±18,7 4,7±2,5*†‡ 22,1±6,4*‡ 34,7±17,9* 

pNN50 ( ms) 29,9±18,7 0,02±0,09*†‡ 4,2±3,5*‡ 12,7±11,4* 

DF     

LFun 50,3±15 83,0±9,2* 79,0±6,1* 58,3±10,9* 

HFun 49,3±14 16,8±9,1* 20,8±6,1* 41,5±10.8* 

LF/HF ratio 
 

1,2±0,6 6,7±4,1*† 4,2±1,7* 1,55±0,6 

*p<0,05 na comparação com supino; † Na comparação com VNI; ‡ na comparação com GNR 

 
Tabela 3. Dados da VFC do GNR 

 Repouso/supino Durante BIE 
Durante  10’ 

repouso 
Durante VNI 

DT     

Medial RR (ms) 656,2±102,4 398,9±73* 541,4±56,3 596,3±112,2 

SDNN (ms) 55,8±19 17,8±14,7* 42,9±9,4 44,8±15,5 

Medial HR (1/min) 94,1±14,3 154,5±2*† 111,7±12,1 102,8±15,7 

rMSSD (ms) 48,1±25,4 8,4±7*†‡ 16,4±8,3*‡ 36,4±25 

pNN50 ( ms) 28,0±20 0,5±1,4*†‡ 2,7±2,6*‡ 16,9±14 

DF     

LFun 56,5±12,5 81±7,8* 83,3±7,7* 61,9±17,3 

HFun 43,2±12,4 18,7±7,8* 14,6±8,9* 37,8±17,1 
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LF/HF ratio 
 

1,55±1 5,2±2,8* 6,2±3,8* 1,9±1,5 

*p<0,05 na comparação com supino; † Na comparação com VNI; ‡ na comparação com GR 

 

De acordo com os resultados apresentados nas tabelas 2 e 3, a análise da 

variável VFC mostrou que em ambos os grupos nos 4 momentos, houve aumento da 

atividade simpática durante o BIE (medial HR e LF), um retorno parcial da atividade 

parassimpática, após 10 minutos de repouso, que não retorna em níveis basais 

(RMSSD, pNN50 e HF) e consequente alteração do balanço simpático vagal, 

demonstrado pelo índice LF/HF. O retorno em níveis basais só ocorre durante a 

aplicação da VNI, como pode ser observado na tabela 2, onde há diferenças 

significativas em todas as variáveis, tanto no DT como no DF. 

O GR apresentou redução mais acentuada do rMSSD e do pNN50 em relação 

ao GNR durante o BIE e o retorno destas mesmas variáveis nos 10 minutos de 

repouso ocorre de forma mais acentuada no GR.  

 

 

Figura 3 – Comportamento da VFC dos grupos respondedor e Grupo não 

respondedor em 3 momentos: supino/ 10 min/ VNI. 
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4.1.5- Discussão 

O BIE pode estar presente em 40% a 90% das crianças asmáticas51 e é 

considerado a principal causa de redução da performance física em crianças52 uma 

vez que o seu surgimento leva a redução da intensidade da atividade física bem 

como ao aumento dos níveis de sedentarismo. Esse aspecto contribui para um 

controle clínico pior, favorecendo o agravamento do BIE, levando a um ciclo difícil de 

ser quebrado51,52. Nossos resultados puderam comprovar tal fundamentação, pois 

estão de acordo com a literatura uma vez que obtivemos resposta positiva ao teste 

de BIE em 70% do GR e com controle clínico pior (parcialmente controlado) em 

relação ao GNR (controlado). 

Preocupados com a eficácia do teste BIE, o realizamos por um tempo mais 

prolongado, em até 25 minutos. Todavia, em conformidade com achados da 

literatura, constatamos maior declínio do VEF1 no quinto e décimo minuto. Esse 

cuidado metodológico com o tempo do teste possibilitou que as crianças asmáticas, 

independentemente de serem ou não responsivas, apresentassem respostas 

positivas ao teste do BIE. Johansson et al. 201553 encontraram maior declínio do 

VEF1 no décimo minuto na maioria dos seus pacientes. Outro cuidado técnico foi 

com o controle clínico da doença e não presença de crianças com obesidade, pois 

tais aspectos poderiam interferir nos resultados, conforme os achados de Olstrom et 

al 201354. Além desses cuidados metodológicos, um outro aspecto observado foi a 

não constatação de diferenças entre gêneros, conforme já encontrado por 

Johansson et al 53. 

Quanto ao processo inflamatório, neste caso avaliado pela FeNO, Grzelewski 

et al 201255 estabeleceram como nível de risco, independente para desenvolvimento 

do BIE, FeNO maior que 16 ppb. Na amostra avaliada o nível de FeNO foi alto em 

torno de 50ppb, tanto no GR como no GNR, o que neste caso não houve diferença 

entre os grupos e o que pode ter influenciado foi o percentual de pacientes com 

FeNO>35 ppb ser superior no GR em relação ao GNR, além da combinação de 

outros fatores ao FeNO como a atuação do sistema nervoso autônomo (SNA) que 

sabidamente é alterado em pacientes com asma.  

Sabe-se que em pacientes asmáticos há um predomínio da atividade 

parassimpática, o que é diretamente proporcional a sua gravidade31, além de levar a 
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uma resposta anormal do SNA. Apesar do controle clínico inadequado, nossos 

pacientes foram classificados como leve/moderada gravidade e do ponto de vista do 

SNA em repouso, apresentaram equilíbrio entre os componentes simpático-vagal, 

representado pelos índices HF e LF. O componente parassimpático apresenta dupla 

função na atividade do músculo liso dos brônquicos, uma vez que as fibras 

simpáticas inervam apenas a vasculatura brônquica, o mecanismo de 

broncoconstrição e broncodilatação vai depender de qual componente 

parassimpático está predominante e qual foi o estímulo que o desencadeou7 

As fibras parassimpáticas pré ganglionares são provenientes do vago e são 

projetadas para as vias aéreas com sinapses colinérgicas, já as fibras pós 

ganglionares são do componente não adrenérgico não colinérgico (NANC) e são 

direcionadas para a inervação do músculo liso brônquico, glândulas e 

microvasculatura. A resposta de constrição e dilatação muscular brônquica 

dependem do equilíbrio excitatório da via NANC (NANCe) com neurotransmissão 

realizada por neuropeptídeos e bradicinina que causam broncoconstrição, edema e 

produção de muco, e inibitório (NANCi) que é a única via neural que causa 

broncodilatação e os neurotransmissores envolvidos neste processo são o oxido 

nítrico (NO) e o peptídeo vasoativo intestinal (VIP)7,19. 

A disfunção desta via NANC é evidente no asmático e isso fica claro quando 

há necessidade da ação desta via broncodilatadora quando eles são expostos ao 

esforço físico, as crianças do GR parecem apresentar uma modulação menos 

estável que as do GNR explicada pela grande oscilação deste componente 

parassimpático ao esforço que variou muito em intensidade (maior que do GNR) e 

da mesma forma com um retorno muito acentuado. Uma das hipóteses da 

ocorrência deste “desajuste” pode ser explicado por se acreditar que existe um 

predomínio da via NANCe e uma redução da atividade da via NANCi18,19,56. O 

principal motivo para essa inibição da via NANCi no paciente asmático é a redução 

da atividade do NO causada pela inflamação persistente da via aérea que reduz a 

atividade do NO neuronal – neurotransmissor e estimula a produção da isoforma 

induzida (iNOS) que aumenta edema e secreção perpetuando a inflamação e é 

medida no ar exalado- FeNO, que no caso foi muito elevado em ambos os grupos, 

porém em um número maior de crianças do GR. 

As alterações do SNA citadas, que influenciam o controle da via aérea podem 

ser visualizados pela VFC, pois a reatividade cardíaca vagal é maior no asmático 
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que no indivíduo saudável e parece que mesmo entre os indivíduos asmáticos como 

neste caso, entre os dois grupos estudados, essa reatividade foi manifestada mais 

intensamente no GR, que apresentou um declínio mais rápido do sistema 

parassimpático durante o teste de BIE, bem como uma retomada mais acelerada no 

décimo minuto pós teste. A magnitude da reatividade cardíaca vagal56 está 

relacionada com a gravidade e controle da doença, o que explica o fato do GR ter 

uma labilidade maior deste componente ao ser broncoprovocado, visto pela VFC. 

Daí a importância clínica em se conhecer melhor o comportamento da VFC em 

crianças asmáticas, justificando novos estudos sobre a modulação autonômica e 

hiperresponsividade brônquica nesta população. 

Os índices da VFC tendem a retornar em níveis pré-teste apenas durante a 

aplicação da ventilação não invasiva (VNI). Sabe-se que o estiramento mecânico da 

via aérea é um importante modulador da reatividade brônquica como já foi 

demonstrado em adultos2 e animais21 e na crise de asma em crianças16. O 

estiramento mecânico da via aérea com a VNI estimula os receptores de estiramento 

pulmonar (receptores J) que contribuem com a ativação da via NANCi e 

consequentemente promovem broncodilatação, levando a um melhor ajuste do SNA. 

Isso, possivelmente, pode vir a ser um fator que possa contribuir para a redução da 

FeNO. 

As utilizações de medidas não farmacológicas na asma são importantes por 

se tratar de uma doença crônica que precisa ser controlada constantemente e a VNI 

de acordo com Busk et al 20132 é uma terapia não farmacológica para o tratamento 

da reatividade brônquica, com isso há necessidade de ensaios clínicos que tratem 

essas crianças asmáticas fora da crise para avaliar esses possíveis efeitos. 

 

4.1.6- Conclusão 

  Além de uma redução acentuada do VEF1 no GR no quinto e décimo minuto, 

houve uma alteração da modulação autonômica em ambos os grupos frente ao teste 

de BIE, com uma labilidade cardíaca vagal no GR maior do que no GNR e com 

retorno dos valores de VFC próximo aos valores basais, apenas com a instalação da 

VNI com binível pressórico, confirmando que esse recurso tem grande influência 

sobre a modulação autonômica em crianças asmáticas. 
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4.2 – Estudo 2  

“Efeito do tratamento com pressão positiva nas vias aéreas, 

hiperresponsividade brônquica, inflamação e controle clínico da asma 

estável em crianças e adolescentes - Ensaio clínico, randomizado 

controlado e cego." 
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4.2.1- Resumo 

Contextualização: A Asma é caracterizada por hiperreatividade das vias 

aéreas, a qual é tratada principalmente com agentes anti-inflamatórios e 

broncodilatadores beta adrenérgicos. Contudo, a pressão positiva contínua (CPAP) 

leva a redução da reatividade nas vias aéreas como já demonstrado em adultos e 

em modelos animais. Além disso, o Binível também possibilitou menos tempo na UTI 

e menor dose e tempo de broncodilatadores em pacientes adultos agudizados 

quando comparado com tratamento farmacológico padrão.  Como o broncoespasmo 

induzido pelo exercício é um sintoma que limita grande parte dos pacientes 

asmáticos, em especial as crianças, justificou-se este estudo que teve como objetivo 

avaliar o efeito do tratamento ambulatorial pelo CPAP e Binível, em crianças e 

adolescentes asmáticos, após a hiperresponsividade brônquica causada pelo teste 

de broncoprovocação por exercício. Métodos: Ensaio clínico randomizado, 

controlado cego, no qual foram avaliadas 68 crianças e adolescentes asmáticos com 

idade de 4 a 16 anos, sendo que 4 não puderam concluir tratamento. Os 64 

pacientes da amostra final foram divididos em três grupos, sendo: 22 tratados com 

Binível pressórico, com IPAP de 12 e EPAP de 8; 22 com CPAP de 8 cmH2O e, 20 

tratados com treinamento muscular respiratório (TMR) com 40% da pressão 

inspiratória máxima, considerados como grupo controle. Todos foram tratados no 

ambulatório, por 10 sessões com duração de 1 hora cada. A avaliação consistiu em 

espirometria, teste de broncoprovocação por exercício, manovacuometria, 

inflamação pulmonar pela FeNO, controle clínico pelo ACQ6, além das medidas 

antropométricas. O projeto foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa (Protoc. 

No. 1487225/2016) e registrado no Clinical Trials (NCT- 02939625). Resultados: 

Não houve diferença inicial entre os grupos em nenhuma das variáveis A média de 

idade do grupo Binível foi de 10,36±2,8; no grupo TMR de 11±3,3 e no grupo CPAP 

de 9,0±3,4. Quanto às variáveis antropométricas, segundo o escore Z (-2 a +2), os 

pacientes dos três grupos foram consideradas eutróficas e com estatura adequada. 

Em relação ao controle da doença os 3 grupos apresentaram diferença clínica, 

partindo de controle parcial para total (<0,75 com variação no escore ≥ 0,5). A força 

muscular inspiratória apresentou aumento significativo da PImáx nos 3 grupos, 

sendo maior no TMR que nos demais, o qual também apresentou aumento na 

PEmáx. No grupo Binível houve melhora significativa da função pulmonar (VEF1, 

VEF1/CVF e FEF 25-75%) e redução da FeNO, na ordem de 17,4 ppb, com effect 
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size de 2,43, além da redução da responsividade brônquica no teste de 

broncoprovocação. No grupo CPAP houve melhora no FeNO, de 15,7 ppb, com 

effect size de 2,46 e redução na responsividade brônquica. O grupo TMR não 

apresentou diferença na função pulmonar nem na responsividade. Conclusão: A 

terapia com pressão positiva mostrou-se eficaz na redução da responsividade 

brônquica, na inflamação pulmonar e no controle clínico da asma. 
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4.2.2- Introdução 

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que tem 

características bem marcantes, como obstrução reversível ao fluxo aéreo expiratório, 

episódios recorrentes de broncoespasmo na musculatura lisa das vias aéreas, 

considerada uma doença com importantes comprometimentos e limitações na vida 

diária, restrição de realização de atividades físicas e comprometimento na qualidade 

de vida de adultos e crianças2,3,4. Desta forma, avaliar a hiperreatividade brônquica é 

de fundamental importância para melhor orientação ao tratamento dessa doença. 

Dentre algumas formas de se avaliar a hiperreatividade brônquica, considera-

se medida de volumes pulmonares dinâmicos, como: VEF1 e FEF 25%-75%, após 

teste de broncoprovocação com exercício em esteira50. A estimativa é de que 40 a 

90 % das crianças asmáticas desenvolvem o BIE durante o exercício físico8. 

Os mecanismos pelo qual o BIE é desenvolvido ainda não estão bem 

estabelecidos, mas para Shei et al. 201624 o indivíduo asmático apresenta uma 

característica tal que quando realiza uma atividade ou exercício físico intenso por um 

período curto de tempo, apresenta aumento abrupto da quantidade de ar a ser 

aquecido e umidificado pela via aérea, levando a grande perda de água, causando 

desidratação e, por conseguinte aumento de osmolaridade dos líquidos que 

revestem as vias aéreas condutoras. Acredita-se que esse fenômeno possa 

desencadear o recrutamento de células inflamatórias, o que leva a liberação de 

mediadores como a histamina, leucotrienos, cisteínas e prostaglandinas, causando a 

contração da musculatura lisa dos brônquios e o edema nessas regiões8. 

O BIE é a principal causa de redução da performance física em crianças52, 

uma vez que o seu surgimento leva a redução da intensidade da atividade física, 

bem como o aumento dos níveis de sedentarismo, contribuindo para um controle 

clínico pior, que por sua vez favorece o agravamento do BIE, levando a um ciclo 

difícil de ser interrompido18. 

Atualmente, tem sido bastante empregado e conhecido o tratamento 

farmacológico com anti-inflamatórios, broncodilatadores β adrenérgicos, para o alívio 

da crise de falta de ar e na manutenção do controle clínico na fase estável da 

doença. Porém há uma crescente preocupação em relação a baixa aderência, alto 

custo e efeitos adversos dessa terapia2. 
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A Ventilação Não Invasiva (VNI) vem sendo utilizada em ambientes 

hospitalares, na realização do tratamento e controle da crise no momento da sua 

agudização. Busk et al. 20132 demonstraram, em adultos estáveis, que o efeito 

mecânico ocorrido com a aplicação de pressão positiva pelo modo CPAP, diminuía a 

responsividade das vias aéreas, considerando essa ferramenta não farmacológica 

como muito importante no tratamento da reatividade brônquica. 

Considerando que a terapia farmacológica tem baixa aderência, alto custo e 

necessita de terapia complementar para a manutenção do controle cínico da 

doença, a hipótese deste estudo é que a terapia com pressão positiva em crianças 

asmáticas estáveis, em tratamento pode vir a ter efeito positivo no 

desencadeamento do BIE. Com base nisso o objetivo deste estudo foi avaliar os 

efeitos da terapia ambulatorial com pressão positiva (CPAP e Binível) na 

responsividade das vias aéreas, inflamação pulmonar e controle clínico da asma em 

crianças e adolescentes. 

 

4.2.3 – Objetivos 

O objetivo desse estudo foi avaliar as respostas clínicas durante o teste de 

broncoprovocação por exercício físico, bem como a resposta inflamatória, o controle 

da doença e a hiperreatividade brônquica, antes e depois da aplicação de pressão 

positiva nas vias aéreas de crianças e adolescentes asmáticos 

 

4.2.4- Material e Métodos 

Trata-se de um estudo do tipo ensaio clínico, randomizado, cego, no qual foi 

instituído um tratamento com VNI (CPAP ou Binível) em crianças e adolescentes 

portadoras de asma. 

 

4.2.5 – Protocolo de Avaliação e tratamento 

 Os 64 pacientes asmáticos com idade entre 4 a 16 anos foram triados, 

selecionados e randomizados de forma aleatória (as 64 fichas de avalições foram 

separadas e enumeradas em 3 grupos (G1, G2, G3). Após foram colocadas em 

envelopes pardo, e no momento do início da avaliação o paciente escolhia um 

envelope aleatoriamente. 
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Os responsáveis foram orientados no contato telefônico ao agendar a 

avaliação que deveriam no dia da realização do procedimento, não ingerir bebidas 

com cafeína e achocolatado pelo menos 12 horas antes do teste; não comer ou 

ingerir líquidos num período de 4 horas antes do teste, urinar 30 minutos antes do 

teste e a não realizar atividade física 6 horas antes do teste34 e, não ter tomado 

nenhum tipo de medicação para o controle da asma antes da avaliação. 

As avaliações foram realizadas em um único dia, para a qual não foi utilizado 

qualquer tipo de medicamento. Inicialmente os pacientes e seus respetivos 

responsáveis foram orientados quanto aos procedimentos e avaliações a que seriam 

sujeitos e apresentado os termos de Consentimento Livre e esclarecido e de 

Assentimento (anexos 1 e 2) para as crianças menores de 7 anos de idade. 

Após as assinaturas e concordâncias dos termos, os pacientes passaram pela 

randomização, fazendo a escolha do envelope lacrado, no qual constava a ficha de 

avaliação (anexo 3), sendo iniciado então as avaliações. 

Inicialmente foi realizado a coleta da Variabilidade da Frequência Cardíaca 

(VFC), com Polar® V800, na posição supino e em pé, por 10 minutos em cada 

posição, após foi procedido a coleta da FeNO com o equipamento o equipamento 

NIOX® Mino (Aerocrine, Suécia), onde o paciente, fazendo uso de clipe nasal, foi 

instruído a soprar numa velocidade e tempo constante, por 6 segundo, até que o 

aparelho processasse a leitura do gás exalado, o que levava 2 minutos. 

Em seguida, após registrados os dados antropométricos, foi realizado a 

bioimpedância tetra polar com o equipamento modelo de Biodinamics™ 310 

(Biodinâmica Corporação Seattle WA, EUA), mecanismo aceito atualmente como o 

de maior acuraria, para tal39. 

Para a mensuração da constituição corporal, foram acoplados quatro 

eletrodos sob a pele dos pacientes, previamente higienizada com álcool. Dois 

eletrodos foram colocados em extremidade superior direita (um próximo à 

articulação metacarpo-falangeana da superfície dorsal da mão e outro entre as 

proeminências distais do rádio e da ulna) e os demais em extremidade inferior, 

também de hemicorpo direito (um na região distal do arco transverso da superfície 

superior do pé e um segundo entre os maléolos, medial e lateral do tornozelo). Na 

sequência da avaliação foram aplicados o questionário de ACQ6. 
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As avaliações de força muscular foram realizadas pela manuvacuometria com 

o equipamento da marca Wika®, escalonado em cmH2O, equipado com válvula de 

escape de ar para evitar-se interferência da ação dos músculos da mímica facial, 

sendo as coletas realizadas de acordo com a técnica de Black  196942, de tal forma 

que para a Pressão Inspiratória máxima (PImáx), a manobra foi de uma inspiração 

máxima, a partir de uma expiração máxima e para a Pressão Expiratória máxima 

(PEmáx) a manobra foi de expiração máxima, partindo-se de uma inspiração 

máxima, Cada manobra foi repetida no mínimo 5 e no máximo 8 vezes, computando-

se o maior valor obtido, desde que os valores não excedam 10% do imediatamente 

inferior.42,43 

As provas de função pulmonar foram realizadas pelo teste espirométrico, 

seguindo os critérios da ATS34 e sendo analisados os seguintes volumes, 

capacidades e fluxos pulmonares: Capacidade Vital Forçada (CVF) e suas 

derivações, como o Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo VEF1 e as 

relações VEF1/CVF e PEF 25/75%. 

O teste foi constituído de manobras de inspirações e expirações máximas, 

realizadas por meio de um espirômetro da marca Easy One®, da NDD previamente 

calibrado, com o paciente fazendo uso do clip nasal. Para cada vaiável do teste, três 

manobras reprodutíveis foram realizadas, de acordo com as recomendações da 

ATS34. Todos os testes foram realizados em ambiente climatizado e os valores de 

referência utilizados foram os de Polgar35, adequado para crianças, para efeito de 

classificação, assim como para registro da evolução pós-intervenção. 

O Peak-Flow foi coletado usando-se um equipamento da marca Microlife® 

(Aprovado pela ATS), sendo o teste constituído de manobras de expiração máxima, 

precedida de inspiração máxima, com o paciente em ortostatismo e fazendo uso do 

clipe nasal. Na sequência foi realizado coletas dos sinais vitais: PA; SpO2 e FC de 

repouso. 

Antes do teste do BIE, os pacientes subiram na esteira e receberam todas as 

orientações sobre a evolução do mesmo, tais como aumento da velocidade e 

inclinação da esteira, permanência do uso do clipe nasal e respirando pela boca e, 

no caso sentir qualquer mal-estar, que comunicassem o avaliador para interrupção o 

teste. 

Para o teste do BIE seguiu-se as normas da ATS, sendo a carga e 

intensidade necessária para se atingir de 80 a 90% da FC máxima que está prevista 
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em 195 a 205 bpm em crianças, ou 208-idade x 0,7. O teste foi desenvolvido numa 

sala aclimatizada, com temperatura de 21oC e umidade relativa do ar entre 10 e 

15%40. A intensidade deveria ser atingida entre 2 e 4 minutos e ser mantida por 4 a 6 

minutos com o paciente utilizando clipe nasal.  Imediatamente após o teste foi 

realizado uma medida de VEF1 e Peak-Flow e considerado a existência de BIE uma 

redução nesta variável maior ou igual 10 a 15%49. Durante o teste foi realizado a 

coleta da VFC, como Polar V800 previamente posicionado. 

Na sequência formam realizados novas coletas de VEF1 por: 5´,10´,15´, 20´ e 

25´, seguidas das coletas do Peak-Flow. 

Terminado o teste do B|E, cada paciente seguiu a sequência dos 

procedimentos e protocolos, de acordo com o grupo para o qual foi alocado no 

prévio sorteio, conforme descrição, a seguir. 

a) Grupo 1 (G1) - Os pacientes realizaram inicialmente 20 minutos de 

exercícios respiratórios, com séries em decúbito dorsal e sentado, para reeducação 

e conscientização respiratória, tais como exercícios diafragmáticos, inspiração 

fracionada em tempos e respiração freno labial, sempre em 10 repetições de cada 

exercício em 3 séries, o que também foi realizado pelos demais grupos. O CPAP 

(Resmed® modelo S8), com 8 cmH2O, foi realizado por 40 minutos durante 10 

sessões consecutivas. 

b) Grupo 2 (G2) - Após a realização inicial do cálculo da carga de 30% da sua 

força muscular respiratória inspiratória, e após os 20 minutos de exercícios 

respiratórios já descritos, iniciou-se o protocolo com o aparelho Threshold IMT® 

(Respironics, Cedar Grove, NJ, EUA), com carga de 30% de sua força muscular 

respiratória, por 30 minutos, com regularidade de 3 x por semana, por 10 sessões, 

sendo reavaliados ao final. De acordo com a válvula de spring load que impõe 

resistência inspiratória regulável, após a carga inicial de 30% da PImáx, progrediu-se 

em 10% da carga, após 5 sessões. 

c) Grupo 3 G3 - Após a realização dos 20 minutos iniciais de exercícios 

respiratórios os pacientes deste grupo realizaram o tratamento com Binível (BIPAP 

Respironics®) pressórico, com IPAP = 12 cmH2O e EPAP = 8, por 40 minutos, por 

10 dias consecutivos. 

Segue, na Figura 1, um desenho experimental, para melhor entendimento da 

sequência dos procedimentos. 
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Figura 1- Fluxograma de Protocolo de Avaliação e tratamento 
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Teste de BIE 
5’,10’,15’20’25’ 

VNI- BIPAP 
 

 

 

Triagem dos pacientes 
Randomização 
68 pacientes 

Avaliações: 
VFC 

FeNO 
       ACQ6  
PImáx/PEmáx 
Espirometria 
 Peak-Flow 

Teste de BIE 
5’,10’15’,20’,25’ 

VNI 

 

 

 

G1 - 22 
Exercícios 

respiratórios (20 
min) 

40 min CPAP (8 
cmH2O) 

10 sessões 
 

G3- 22 
Exercícios 

respiratórios (20 min) 
40 min BIPAP 
 (IPAP de 12 e 

EPAP=8 cmH2O) 
10 sessões 

 

 

 

G2-20 
Exercícios 

respiratórios (20 min) 
3 x semana 10 

sessões Threshold 
IMT 

Intervalo 
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4.2.6 - Análise estatística 

Para a verificação da normalidade dos dados foi aplicado o teste de Shapiro 

Wilk, sendo os dados paramétricos representados em média e desvio padrão e os 

não paramétricos em mediana e intervalo interquartílico (25-75%). Para a 

comparação entre os grupos aplicou-se a ANOVA two-way, seguida do pós-Hoc de 

Tukey e Friedman, seguido de pós-Hoc Dunn. A análise foi realizada pelo software 

Minitab 14, aceitando-se como significância 5% (p≤0,05). Para o tamanho do efeito 

(TE) foi utilizado Cohen57 e os resultados foram interpretados baseado em Cohen 

200857, sendo: TE pequeno (0,21-0,49); TE médio (0,50-0,79) e, TE grande (>0,80). 

O tamanho da amostra foi determinado baseado em dois estudos prévios que 

broncoprovocaram adultos asmáticos com metacolina e trataram com CPAP. Lin et 

al 199558 trataram 16 pacientes e Busk et al. 20132 trataram 25 pacientes (16 CPAP 

e 9 Sham). Considerando que o teste com metacolina apresenta maior efeito para a 

avaliação da reatividade brônquica que o teste por exercício, considerou-se um N 

mínimo de 20 pacientes por grupo, totalizando 60 pacientes. Tomou-se o cuidado de 

se coletar 8 pacientes a mais para eventuais perdas amostral, sendo que 4 deles, de 

fato, não foram computados, ficando a amostra com 64 pacientes. 
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4.2.7 - Resultados 

 

Após tratamento dos dados, os resultados estão apresentados, à seguir, em 

tabelas e figuras. Por variáveis de cada grupo, em média, desvio padrão e escore z, 

de maneira a possibilitar as comparações intergrupos e também intragrupo, 

separando-se os resultados da: Inflamação das Vias Aéreas; Controle da Doença 

pelo ACQ6; Função Pulmonar, Força Muscular Respiratória (PImáx e PEmáx) e BIE. 

 

As características gerais da amostra, dos três grupos estudados, em média, 

desvio padrão e escore z, estão apresentadas na tabela 1, à seguir. 

 

Tabela 1 – Características gerais da Amostra 

 Grupo Binível 

(n=22) 

Grupo TMR 

(n=20) 

Grupo CPAP 

(n=22) 

Idade (anos) 10,3± 2,8 11±3,3 9,0±3,4 

Altura (m) 1,42±0,14 1,44±0,17 1,17±0,17 

Peso ( Kg) 40,4±13,3 42,8±12,01 37,2±10,5 

Gênero M/F 9/13 8/12 11/11 

Escore Z Peso  1,51 1,45 1,48 

Escore Z Altura  0,68 0,13 0,69 

Escore Z IMC 1,64 1,50 1,49 

Tabela 1 – caracterização da amostra – Legenda TRM Treinamento muscular respiratório. Resultados 

representados em média e desvio padrão. IMC Índice de Massa Corpórea. 
 
 

De acordo com os resultados da tabela 1, os três grupos foram caracterizados 

como eutróficos e a amostra homogênea entre os mesmos. 

 

 

Os resultados sobre a caracterização da Inflamação das vias aéreas, avaliada 

pela FeNO, estão apresentadas na tabela 2, à seguir. 

 

 

 

 



 

63 

 

Tabela 2 – FeNO pré e pós nos três grupos (Binível, TMR e CPAP) 

 Grupo Binível 
(N=22) 

               Grupo T M R 
           (N=20) 

Grupo CPAP 
(N=22) 

 Pré       Pós            Pré          Pós                     Pré                     Pós 

FeNO 52,7±37,9 35,3±15,3* 40,8±35,6 35,9±25,2 53,5±37,4 37,7±26,1* 

Δ FeNO 17,4†  4,9  15,7†  

Effect Size 2,43    2,46  

* = significância estatística (p ≤0,05) intragrupo - pré e pós intervenção; † = significância 
estatística intergrupo p ≤0,05; Effect Size = calculado de acordo com Cohen. 

 

De acordo com os resultados da tabela 2, a FeNO que foi significativamente 

diferente do TMR para os outros dois grupos, apresentou queda significativa do pré 

para o pós nos grupos Binível e CPAP, mas não no TMR. Todos os grupos 

apresentaram valores maiores que o considerado normal, que é 20 ppb, 

confirmando o processo inflamatório eosinofilico. 

 

 Os resultados sobre o Controle da Doença, de acordo com o ACQ6, estão 

apresentados em valores de mediana, mínimo e máximo e delta de variação, na 

tabela 3, a seguir 

 

Tabela 3 - Caracterização do Controle da doença 

 Grupo Binível 
(N=22) 

Grupo T M R 
(N=20) 

Grupo CPAP 
(N=22) 

 Pré        Pós Pré Pós Pré Pós 

AcQ6 1,25 (0-2,8)    0,58 (0-2) 0,83(0-5) 0,33(0-3) 1,16(0-3,5)      0,66(0-2,5) 

Δ ACQ6 0,67***  0,5***  0,5***  

*** = Diferença clinicamente importante; ACQ6 = Controle da Asma representada em 
mediana em valores mínimo e máximo. 
 

De acordo com os resultados da tabela 3, houve uma diferença clinicamente 

importante entre valores de pré intervenção e pós intervenção e os grupos 

apresentaram valores basais maiores que 0,75, considerado asma controlada. 

 

Os resultados da Função Pulmonar, realizados pela espirometria, estão 

apresentados em médias e desvio padrão do percentual do previsto, na tabela 4, a 

seguir. 
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Tabela 4 – Função Pulmonar pré e pós nos três grupos 

 Grupo Binível 
(N=22) 

Grupo T M R 
(N=20) 

Grupo CPAP 
(N=22) 

 Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CVF % 90,7±11,9 92,5±12,5 92,7±16,9 95,1±13,5 98,4±14,1 97,8±13,5 

VEF1% 77,3±16,4 80,5±17,5* 80,2±20,6 82,2±16,4 83,7±17,3 81,5±15,7 

VEF1/CVF% 82,3±8,8 86,8±8,9* 85,3±85,2 85,2±11,9 85,0±11,06 83,8±10,6 

FEF 25-75% 60,63±23,7 72,9±24,4* 71,2±25,2 67,9±26,1 72,4±27,8 68,3±23,2 

* = intragrupo pré e pós intervenção (p <0,05); VEF1 = Volume Expiratório Forçado no 
primeiro segundo, FEF 25%/75%= Fluxo Expiratório Forçado 25%-75%; VEF1/CVF = Razão 
VEF1/CVF. 
 

De acordo com os resultados da tabela 4, não foram encontradas diferenças 

significativas em nenhum dos três grupos, entre os valores espirométricos pré e pós 

intervenção. 

 

Os resultados da Força Muscular Respiratória, registrados em PImáx e 

PEmáx, estão apresentados na tabela 5, a seguir, em médias e desvio padrão 

 

Tabela- 5 Valores da força Muscular Respiratória (PImáx e PEmáx) pré e pós intervenção 

  Grupo Binível 
(N=22) 

Grupo T M R 
(N=20) 

Grupo CPAP 
(N=22) 

  Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

PImáx  48,1±22,1 56,3±17,8* 55,5±84,5 84,5±29,6*† 52,5±30,5 59,7±26,2* 

PEmáx  50±22,6 56,8±15,5 53,5±16,9 73,5±27,1*† 46,13±18,12 52,04±22,0 

* = diferença significativa (p≤0,05) intragrupo, pré e pós intervenção; † = diferença 

significativa intergrupo (p<0,05); PImáx = Pressão Inspiratória máxima e PEmáx = Pressão 

Expiratória máxima. 

 

De acordo com os resultados da FMR apresentados na tabela 5, houve 

aumento da PImáx nos 3 grupos e somente do grupo TMR na PEmáx. Na análise 

intergrupo tanto a PImáx, quanto a PEmáx foi maior no grupo TMR que nos demais 

na fase pós treinamento 

 

Os resultados do BIE mostraram que no grupo Binível, dos 22 pacientes na 

avaliação pré tratamento, 5 não responderam ao teste de broncoprovocação; 11 

apresentaram BIE leve, com redução de 10% a 24% do VEF1; 5 com BIE moderado 
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com redução de 25% a 49% do VEF1 e, 1 com BIE grave, com redução > 50% do 

VEF1. Após o tratamento continuou com 5 não respondedores, 14 com BIE leve, 3 

moderados e nenhum grave. 

Na comparação dos valores de VEF1 pré e pós broncoprovocação (teste t 

pareado) os valores de VEF1 pós tratamento foram significantemente mais altos nos 

10 minutos (p=0,01), 15 (p=0,04) e 20 minutos (p=0,01). No teste ANOVA na 

comparação entre os valores de pré tratamento no pós-broncoprovocação houve 

redução importante do VEF1 nos minutos 5, 10, 15 e 20 minutos (p<0,05) 

comparados aos valores pré-teste. 

Já na análise de variância dos valores de VEF1 no teste pós tratamento com 

Binível a redução foi apenas observada no quinto e décimo minuto (p<0,05). 

No grupo TMR dos 20 pacientes na avaliação pré tratamento havia 6 

pacientes que não responderam ao teste de broncoprovocação, 7 apresentaram BIE 

leve, 6 com BIE moderado e 1 com BIE grave. Após o tratamento foram 8 não 

respondedores, 5 com BIE leve, 5 moderados e 2 graves. No teste ANOVA na 

comparação entre os valores de pré tratamento no pós-broncoprovocação houve 

redução importante do VEF1 nos minutos 5, 10 (p<0,05) comparados aos valores 

pré-teste. No pós-tratamento não houve diferença para os valores de VEF1 que 

continuaram com redução no quinto e décimo minuto. 

No grupo CPAP dos 22 pacientes na avaliação pré tratamento havia 5 

pacientes que não responderam ao teste de broncoprovocação, 9 apresentaram BIE 

leve, 6 com BIE moderado com e 2 com BIE grave. Após o tratamento continuou 

com 6 não respondedores, 8 com BIE leve, 7 moderados e 1 grave. No teste 

ANOVA na comparação entre os valores de pré tratamento no pós-

broncoprovocação houve redução importante do VEF1 nos minutos 5 e 10 minutos 

(p<0,05) comparados aos valores pré-teste. Na análise de variância dos valores de 

VEF1 no teste pós tratamento com CPAP a redução foi apenas observada no quinto 

minuto (p<0,05). 
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4.2.8 – Discussão 

 

De acordo com nossos resultados o tratamento com CPAP e Binível reduziu a 

responsividade e a gravidade do BIE nas crianças e adolescentes asmáticos, o que 

está de acordo com   Busk, et al 20132, os quais consideraram a CPAP como uma 

importante ferramenta não farmacológica para o tratamento da asma, pois com esse 

método conseguiram reduzir a responsividade brônquica pela metacolina em 

asmáticos adultos. 

Quanto à reatividade e gravidade do BIE, os resultados do grupo CPAP foram 

semelhantes aos do grupo Binível. Resultados estes importantes, tendo em vista 

tratar-se de um primeiro estudo a explorar os dois métodos terapêuticos de pressão 

positiva nas vias aéreas de pacientes asmáticos, particularmente em crianças e 

adolescentes. Como era de se esperar, não houve alterações na responsividade 

nem na redução da gravidade do BIE no grupo TMR. 

Em relação à inflamação pulmonar, tanto no grupo CPAP, quanto no Binível, 

houve significativa redução da FeNO, reforçando a eficiência desses métodos de 

pressão positiva nas vias aéreas de asmáticos com broncoespasmo. Tal resultado 

encontra fundamentação fisiológica devido ao fato de que mediante o mecanismo de 

estiramento das vias aéreas, que por ativação da via NANC inibitória, estimula a 

produção do NO neuronal, proporcionando uma redução do efeito do NO induzido, 

“interrompendo” o ciclo inflamatório na via aérea7 levando, finalmente, a 

broncodilatação16. 

Apesar da melhora constatada nos dois grupos que receberam estes métodos 

de tratamento com pressão nas vias aéreas, o fato do grupo Binível ter apresentado 

melhora na função pulmonar, o que não encontrado no grupo CPAP, provavelmente 

encontre explicação pela adição da pressão inspiratória, que promove um 

estiramento maior desta via aérea e potencializa o efeito neural sobre o músculo 

liso59. 

Um curioso e importante achado foi o aumento da PImáx nos 3 grupos 

estudados, pois apesar do resultado já esperado no grupo TMR, pudemos constatar 

aumento da PImáx também nos outros dois grupos. Estes resultados possivelmente 

tenham ocorrido devido ao fato de que, independentemente do treinamento 

muscular respiratório, as pressões impostas nas vias aéreas dos pacientes, 

possivelmente levou a uma diminuição da hiperinsuflação pulmonar, potencializando 
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a ação dos músculos da inspiração, pois para Shei, et al. 201624 a hiperinsuflação 

pulmonar, que leva ao aumento do volume expiratório final, está presente no 

paciente asmático, como uma característica dessa doença, a qual ocorre em função 

do fechamento prematuro da via aérea de pequeno calibre, reduzindo a 

complacência pulmonar e aumentando a atividade dos músculos inspiratórios no 

final da expiração. 

A hiperinsuflação pulmonar, segundo Silva et al, 201360, provavelmente 

contribua para os sintomas relacionados a asma, levando a uma redução do 

comprimento do diafragma e os músculos acessórios da inspiração, forçando essa 

musculatura a trabalhar mais distante da sua curvatura ideal para realizar uma 

contração adequada, levando a uma distorção do músculo diafragma e tracionando 

as costelas horizontalmente promovendo o achatamento da cúpula e redução da 

capacidade de inspirar61. 

Portanto, provavelmente o mecanismo pelo qual ocorreu o aumento da força 

muscular inspiratória nos grupos Binível e CPAP foi porque a mecânica respiratória 

dos pacientes foi favorecida e ocorreu uma diminuição do trabalho respiratório 

quando aplicado a pressão positiva nas vias aéreas. 

Cabe considerar que os resultados obtidos neste estudo reforçam a 

importância da terapia não farmacológica na complementação do tratamento 

farmacológico, bem como a importância do acompanhamento do fisioterapeuta na 

fase estável da asma nestes pacientes, uma vez que o controle clínico, aqui 

representado pelo ACQ6, foi alcançado nos três grupos tratados, além de ter, de 

certa forma refletido a melhora da qualidade de vida avaliada pelo PAQLQ, tais 

resultados contribuíram para se evidenciar a pratica clinica desenvolvida no 

tratamento fisioterapêutico da asma. 

Em relação ao método de BIE, a responsividade induzida de forma indireta, 

como foi realizado pelo exercício físico é menos sensível, porém mais específica, do 

que a indução por metacolina, segundo Anderson, et al. 201062. Pudemos constatar 

que no grupo Binível a redução do VEF1 após BIE no pré tratamento apareceu do 

quinto ao vigésimo minuto, já no pós tratamento a redução foi apenas do quinto ao 

décimo. 

Quanto a gravidade do BIE, este já havia sido explorado e referendado por 

Parsons, et al. 201349. De forma semelhante, enquanto 1 paciente apresentou 

redução do VEF1>50%, considerado grave, 5 foram moderados, com redução 



 

68 

 

doVEF1 de 25 a 49% e 11 foram leve, com redução de 10 a 24% do VEF1. No pós 

tratamento nenhum apresentou BIE grave, 3 BIE moderado e 14 BIE leve; 5 

pacientes do grupo Binível não responderam ao teste de broncoprovocação e assim 

continuaram no pós tratamento, reforçando a ação deste método como um redutor 

da responsividade em asmáticos 2,58. 
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4.2.9- Conclusões 

De acordo com os achados deste estudo, a terapia com pressão positiva 

mostrou ser eficaz na redução da responsividade brônquica, da inflamação pulmonar 

e no controle clínico da asma. 

Dentre os resultados obtidos com a aplicação da VNI pode-se destacar que 

houve ema redução no processo inflamatório e melhor controle clinico, nos 3 grupos 

de pacientes, reforçando a relevância do tratamento com a VNI em crianças e 

adolescentes asmáticos nos períodos fora da crise, pois proporciona também melhor 

qualidade de vida, auxiliando no combate aos sintomas dessa doença. 

Apesar destes resultados, se faz necessário mais estudos sobre este tema, 

acompanhado de avaliações longitudinais, especialmente em se tratando de uma 

população em fase de crescimento e desenvolvimento físico. 

 

. 
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5- Considerações Finais 

 

A terapia com pressão positiva apresenta grande valor clínico na reversão da 

hiperreatividade brônquica e hiperinsuflação pulmonar em pacientes portadores de 

asma durante a fase aguda. A proposta de realização desta terapia em crianças e 

adolescentes asmáticos se fortalece, com o objetivo de buscar um tratamento 

alternativo e auxiliar ao medicamentoso fora da crise, de médio e longo prazo, com 

efeitos positivos prolongados, apresentando uma readequação no sistema e na 

modulação autonômica desses pacientes, os quais normalmente apresentarem um 

desarranjo no balanço simpático/vagal. 

A aplicação de VNI em modo CPAP e também no modo Binível se mostrou 

um modo eficaz para redução de processo inflamatório, melhora na função pulmonar 

e melhor adequação autonômica e controle clínico da doença nesta população 

estudada. 

Diante dos resultados obtidos se faz necessário mais estudos nessa 

população (crianças e adolescentes), visando uma melhora nas terapias aplicáveis 

na reversão das crises e manutenção fora períodos de crise, possibilitando também 

a tão necessária melhora na qualidade de vida e diminuição dos períodos de 

agudização da doença. Há, contudo, necessidade de investigações em maior 

escala, com exploração de variáveis que possibilitem tornar essa prática clínica, 

sustentada e embasada cientificamente. 

Apesar de algumas limitações do estudo, houve um número pequeno de 

perda amostral e, mesmo com todas as dificuldades de deslocamento e mobilidade 

urbana, bem como a baixa disponibilidade dos pais em acompanharem seus filhos 

(os pacientes) durante todo o protocolo de tratamento, houve uma grande 

colaboração dessa clientela (pais, parentes, crianças e adolescentes asmáticos), se 

mostrou tolerante ao protocolo submetido, o que em muito enriqueceu o entusiasmo 

e motivação pelo estudo, além do aproveitamento acadêmico científico possibilitado. 
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7 - ANEXOS 

7.1-  ANEXO 1 -Termo de Livre esclarecido 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

Nome do voluntário______________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________ 

Telefone para contato:____________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________ 

As Informações contidas neste prontuário foram fornecidas pela pesquisadora 

Professor Dr. Dirceu Costa e Mestranda Maisi Muniz Cabral David,  ao firmar acordo 

escrito mediante o qual, o voluntário da pesquisa autoriza a participação do menor 

sobre o qual é responsável com pleno conhecimento da natureza dos procedimentos 

e riscos a que se submeterá, com a capacidade de livre arbítrio e sem qualquer 

coação. 

1. Título do Trabalho: “Efeito do tratamento com pressão positiva nas vias 

aéreas Modulação Autonômica, Inflamação e na Hiperresponsividade 

brônquica de crianças e adolescentes asmáticos estáveis. Ensaio clínico 

randomizado controlado duplo cego. ” 

2. Objetivo: Avaliar os efeitos da VNI (CPAP /BIPAP) na hiperresponsividade 

brônquica, inflamação pulmonar de crianças asmáticas estáveis. 

3. Justificativa: Este método de tratamento vem sendo estudado como uma terapia 

não farmacológica no tratamento da hiperresponsividade brônquica. Ainda não há na 

literatura se há efeito na hiperresponsividade em crianças estáveis. 

4. Procedimentos da Fase Experimental: A pesquisa será realizada no 

LARESP/UNINOVE. O tratamento proposto terá a duração de 10 sessões.  

A avaliação consiste na avaliação do pulmão com o teste do assopro (espirometria), 

teste para avaliar a gordura do corpo com um adesivo colocado no pulso e no 

tornozelo ligado a um aparelho (bioimpedância), teste de avaliação da inflamação do 

pulmão no qual a criança vai assoprar num aparelho com um bocal descartável, 

teste físico na esteira e avaliações de peso e altura e um questionário de controle da 

asma. 

Haverá uma avaliação que filma a criança respirando, porém não há identificação 

nem mostra nada da criança nesta filmagem apenas o movimento da respiração. 
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A terapia será realizada com uma máscara que gera um fluxo de ar constante no 

rosto. Tudo será acompanhado pela terapeuta e monitorizado o coração e a 

respiração pra saber se a criança está bem. Será também Todas as avaliações são 

individuais. O tempo de preenchimento do questionário será de 5 minutos e aplicado 

ao responsável pela criança pelo terapeuta.  

5. Desconforto ou Riscos Esperados e medidas protetoras: O desconforto 

gerado pela terapia é do esforço físico que a criança fará. A criança precisa fazer 

esforço para que ela tenha uma maior resistência e assim possa brincar sem sentir 

falta de ar, esse será o maior benefício que a criança terá além de qualidade de vida 

e estabilidade da doença. Estes sintomas serão monitorados pelo terapeuta (falta de 

ar e batimentos cardíacos) que fará sessão individual com cada criança. A criança 

também deverá levar a medicação que utiliza em casa em cada sessão (Bombinha). 

A criança será avaliada individualmente garantindo seu conforto e individualidade. 

Em relação a terapia o desconforto da máscara é o ressecamento da boca e 

sensação de “muito ar” que será minimizado com pausa para beber água e a 

terapeuta que fará o ajuste constante da máscara. 

6. Informações: O voluntário tem garantia que receberá respostas a qualquer 

pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida quanto às avaliações, riscos, 

benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa. Também os 

pesquisadores aqui citados assumem o compromisso de garantir informações 

atualizadas obtidas durante o estudo, ainda que esta possa afetar (interferir) na 

vontade do indivíduo em continuar participando.  

7. Métodos Alternativos Existentes: A metodologia proposta dispensa qualquer 

outro método alternativo. 

8. Retirada do Consentimento: O voluntário tem a liberdade de sair da pesquisa a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo. 

9. Aspecto Legal: Elaborados de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadas de pesquisa envolvendo seres humanos atendendo à Resolução n.º 

466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de 

Saúde – Brasília – DF. 

10. Garantia do Sigilo: Os pesquisadores asseguram a privacidade dos voluntários 

quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 



 

79 

 

11. Garantia de ressarcimento compensação material, exclusivamente de 

despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais 

como transporte e alimentação. Res. Nº 466/12 – Item II.21: Os pacientes não 

receberão nenhum tipo de pagamento ou ressarcimento por participarem da 

pesquisa. 

12. Locais da Pesquisa: Este estudo será desenvolvido no LARESP localizado na 

UNINOVE campus Memorial 1o andar localizado a Rua Adolfo pinto 109 Barra Funda 

na cidade de São Paulo -SP. 

13. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e 

independente, com “múnus público”, que deve existir nas instituições que realizam 

pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses 

dos participantes de pesquisas em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento das pesquisas dentro dos padrões ético (Normas e Diretrizes 

Regulamentadoras da Pesquisa envolvendo Seres Humanos – Res. CNS nº 466/12). 

O Comitê de Ética é responsável pela avaliação e acompanhamento dos protocolos 

de pesquisa no que corresponde aos aspectos éticos.  

Endereço do Comitê de Ética da Uninove: Rua. Vergueiro nº 235/249 – 3º 

subsolo - Liberdade – São Paulo – SP CEP. 01504-001Fone: 3385-9197  

comitedeetica@uninove.br 

14. Nome Completo e telefones dos Pesquisadores para Contato: Prof. Dr. 

Dirceu Costa tel.: 36659871ou pelo email: dcosta@uninove.br 

Mestranda Maisi Muniz Cabral David, Cel. (11-98882970) ou email 

maisi_cabral@hotmail.com.br. 

Consentimento Pós-Informação: 

Eu,___________________________________________________,após 

leitura e compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que a 

participação do menor, pelo qual sou responsável, é voluntária, e que  posso sair do 

estudo a qualquer momento, sem prejuízo algum. Confirmo que recebi cópia deste 

termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a 

divulgação dos dados obtidos neste estudo no meio científico, 

 

São Paulo, ______ de ________________________ de 2016. 

mailto:comitedeetica@uninove.br
mailto:dcosta@uninove.br
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Nome (por extenso): ______________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________ 
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7.2- ANEXO 2- Termo se Assentimento 

Termo de assentimento de participação em pesquisa aplicado a crianças a 

partir de 7 anos   

Nome do voluntário______________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________ 

Telefone para contato:____________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________ 

Olá!  

Você está aqui no ambulatório para tratar um problema no pulmão (cansaço ao 

brincar).  

Para melhorar você fará um tratamento chamado fisioterapia. 

Como funciona? 

Primeiro você fará um teste de assoprar: 

 

Arquivo pessoal 
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Você pode ter indicação de fazer uma máscara: 

 

  

Arquivo pessoal 

 

E fará teste de correr na esteira: 

 

Arquivo pessoal 
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E um teste do coração deitado: 

 

 

Arquivo pessoal 

 

Você pode sentir algum incomodo, mas não sentirá dor. 

 

Eu preciso saber se você concorda com o tratamento e em participar de uma 

pesquisa. 

Sim (  )        Não (    ) 

 

 

 

Nome: ________________________________________________ 
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7.3- ANEXO 3 

 

 

Laboratório de Avaliação Funcional Respiratória -  (LAFRESP) 

 

Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação 

 

Rua Adolpho Pinto, 109 – Barra Funda CEP 01156-050 São Paulo-

SP (011) 3665-9871 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Nome: __________________________________________Data: __ 

Data de nascimento:____________________________ Idade: __ 

Responsável:____________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________ 

Telefone:________________________________________________ 

Atividade física: __________________________________________ 

Disponibilidade: __________________________________________ 

Diagnóstico:_____________________________________________ 

Médico:__________________________________________________  

Internações: ______________________________________________ 

Medicação de controle:_____________________________________  

Crises:___________________________________________________ 

Doenças Associadas:______________________________________ 

Diabetes (  ) sim (  ) não 

Cardiopatias (  ) sim (  ) não 

Outras (  ) sim  (  ) não 

____________________________________________________  

EXAME FÍSICO 

Peso:________ Altura:_________ IMC: ________ SCORE Z: 

____________ 
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AVALIAÇÕES 

FENO:               ppb 

Questionário ACQ6 

 

Bioempedância:                       Hora: ______ data: _________ 

DISTRIBUIÇÃO DE 

MASSA 

KG POR CENTO 

Massa celular corporal   

Massa extracelular   

Massa Magra   

Massa Gorda   

TOTAL   

 

Espirometria -  PRÈ BIE    data ________________________ 

PARÂMETROS PREDITO LIN PRÉ % PRED PÓS % PRED 

FVC       

FEV1       

FVC/FEV1       

PEF25-75%       

PEF       

FET       

 

Manuvacuometria     data: ____________ 

 1ª medida 2ª medida 3ª medida 4ª medida 

PImáx     

 5ª medida 6ª medida 7ª medida 8ª medida 

PImáx     

 

 1ª medida 2ª medida 3ª medida 4ª medida 

PEmáx     

 5ª medida 6ª medida 7ª medida 8ª medida 

PEmáx     
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Valor previsto: ________________________________ 

PImáx: Partindo da CRF 

PEmáx: Partindo da CPT 

Porcentagem para o protocolo Grupo Controle : 

___________________________ 

Valores de treino Grupo Controle : 

_______________________________________ 

 

 

 

Peak Flow 

 

Prè BIE 

1- _______ 

2- _______ 

3- _______ 

 

Pós BIE 

1- ______ 

2- ______ 

3- ______ 

4- ______ 

5- ______ 
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TESTE  BIE      

Data :_____________________ 

FC repouso: ___________ FC: máxima:___________ Sp O2: __________ PA: 

_____ 

Pos teste FC___________ SPO2_________________PA_____________________ 

METS/Inclinação:________________________________________ 

Distância/Velocidade: _________________________________________ 

Tempo:_____________________________________________________ 

FC atingida em 2 min____________ manutenção 4 min _______________ 

Espirometria - PÓS BIE  - 5’ 

PARÂMETROS PREDITO LIN PRÉ % PRED PÓS % PRED 

FVC       

FEV1       

FVC/FEV1       

PEF25-75%       

PEF       

FET       

Espirometria - PÓS BIE  - 10’ 

PARÂMETROS PREDITO LIN PRÉ % PRED PÓS % PRED 

FVC       

FEV1       

FVC/FEV1       

PEF25-75%       

PEF       

FET       

Espirometria-  PÓS BIE  - 15’ 

PARÂMETROS PREDITO LIN PRÉ % PRED PÓS % PRED 

FVC       

FEV1       

FVC/FEV1       

PEF25-75%       

PEF       

FET       
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Espirometria-  PÓS BIE  - 20’ 

PARÂMETROS PREDITO LIN PRÉ % PRED PÓS % PRED 

FVC       

FEV1       

FVC/FEV1       

PEF25-75%       

PEF       

FET       

Espirometria-  PÓS BIE  - 25’ 

PARÂMETROS PREDITO LIN PRÉ % PRED PÓS % PRED 

FVC       

FEV1       

FVC/FEV1       

PEF25-75%       

PEF       

FET       
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