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RESUMO 
 

O objetivo desse estudo foi avaliar a frequência e os efeitos de sessões de exercício 
aeróbio com intensidade imposta e autosselecionada sobre o BIE e parâmetros 
psicofisiológicos em adolescentes. Ensaio clínico, descritivo e comparativo composto 
por 90 adolescentes com e sem excesso de peso, de ambos os gêneros, divididos em 
dois grupos a partir da presença de BIE, sendo o grupo 1 = Excesso de Peso (n=15) 
e grupo 2 = Eutrófico (n=15). O diagnóstico de asma foi realizado por histórico clínico 
e questionário ISAAC, e a avaliação pulmonar pelo teste indutor de BIE. Utilizou-se o 
teste de BIE, considerando positiva a diminuição do volume expiratório forçado no 
primeiro segundo (VEF1) >10% do valor pré exercício. Foram realizadas as 
mensurações pré e pós-teste de VEF1 (5, 10, 15 e 20). Calculou-se o percentual da 
queda máxima do VEF1 em relação ao basal. Realizaram-se mensurações 
antropométricas no período inicial para divisão dos grupos de acordo com o percentil 
> 85º e < 95º. O programa de exercício físico consistiu de 2 sessões de caminhada 
em esteira ergométrica com intensidade autosselecionada outrora imposta. Cada 
sessão teve duração de 30 minutos, com intervalo de 07 dias entre elas. Durante cada 
sessão as respostas fisiológicas (frequência cardíaca, FC; e função pulmonar, BIE), 
perceptual (percepção subjetiva de esforço, Borg 6-20, PSE) e afetivas 
(prazer/desprazer, Feeling Scale +5 a - 5) foram mensuradas. Verificou-se a 
normalidade para análise dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk. Para comparação dos 
grupos na fase inicial foram aplicados os testes de ANOVA e Kruskal-Wallis, e na fase 
de pré e pós utilizaram-se os testes de ANOVA para medidas repetidas e ANOVA de 
Friedman. O nível de significância foi de p<0,05. Para o teste indutor de BIE verificou-
se maior prevalência no grupo Excesso de Peso (p=0,003). Em relação ao BIE em 
comparação as sessões, foi observado melhor resultado para o exercício aeróbio 
autosselecionado para ambos os grupos (p=0,002), bem como para as respostas 
psicológicas (p= 0,0013). Conclusão: A frequência do BIE é maior em adolescentes 
com excesso de peso, quando comparados a eutróficos. A caminhada em intensidade 
autosselecionada propicia um estimulo fisiológico diferente a partir da condição 
exposta (intensidade imposta e autosselecionada). No entanto, é verificada uma 
redução da frequência do BIE, menor percepção de esforço e resposta afetiva em 
adolescentes com excesso de peso e eutróficos maior durante a sessão de exercício 
em intensidade autosselecionada. 

Palavras-chaves: Adolescente. Obesidade. Broncoespasmo induzido pelo exercício. 

Exercício. Afeto. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this study was to evaluate the frequency and the effects of aerobic 
exercise sessions imposed intensity, and self-selected on the exercise-induced 
bronchospasm (EIB) and psychophysiological parameters in adolescents. Clinical, 
descriptive and comparative test composed of 90 adolescents with and without 
overweight, of both genders, divided in two groups based on the presence of EIB: 
group 1 = Overweight (n = 15) and group 2 = Normal weight (n = 15). The diagnosis of 
asthma was made by clinical history and ISAAC questionnaire, and pulmonary 
evaluation by inducing test BIE. We used the EIB test, considering positive the 
decrease in forced expiratory volume in one-second (FEV1) > 10% of pre exercise 
value. Measurements were performed pre and post-test FEV1 (5, 10, 15 and 20). We 
calculated the percentage of maximum FEV1 fall from baseline. Anthropometric 
measurements were performed in the initial period for dividing groups according 
percentile > 85 and < 95. The exercise program consisted of two sessions of walking 
on a treadmill with self-selected intensity once imposed. Each session lasted 30 
minutes, with an interval of 07 days between them. During each session the 
physiological responses (heart rate, CF, and lung function, EIB), perceptual (perceived 
exertion, Borg 6-20, PSE) and affective (pleasure / displeasure, Feeling Scale +5 a -
5) were measured. There was normality for data analysis by the Shapiro-Wilk test. To 
compare the groups in the initial phase were applied ANOVA and Kruskal-Wallis tests, 
and in the pre and post, we used ANOVA tests for repeated measures ANOVA and 
Friedman. The level of significance was set at p <0.05. For inducing test BIE there was 
a higher prevalence in the Overweight group (p = 0.003). Regarding the EIB compared 
sessions, best result was observed for the self-selected aerobic exercise for both 
groups (p = 0.002) as well as the psychological responses (p = 0.0013). Conclusion: 
The frequency of the EIB is greater in adolescents who are overweight, compared with 
normal weight. The walk in self-selected intensity provides a different physiological 
stimulus from the exposed condition (intensity imposed and self-selected). However, it 
is verified higher a reducing the frequency of the EIB, lower perceived and affective 
response exertion in adolescents with overweight and normal weight during the 
workout in self-selected intensity. 
 

Key words: Adolescent. Obesity. Exercise-induced bronchospasm. Exercise. 

Affection. 
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1 INTRODUÇÃO  

A obesidade é uma condição crônica não transmissível, caracterizada pelo 

acúmulo de gordura corporal, sendo resultante de interações genéticas, biológicas, 

ambientais, psicológicas e socioculturais (LLOYD et al., 2012; NG et al., 2013; DURÉ 

et al., 2016). A mesma é considerada uma epidemia global e um problema de saúde 

pública, sendo justificada pela elevada incidência, que, especificamente no Brasil, 

atinge cerca de 15% da população infanto-juvenil, caracterizando-o como o 5º país 

com maior número de obesos, e, consequentemente apresentando importante 

acometimento pelas comorbidades associadas (FARAH et al., 2015).  

Pesquisas têm sugerido que, o acúmulo de tecido adiposo no organismo 

apresenta potencial para induzir aumento do risco de distúrbios cardiovasculares, 

diabetes mellitus tipo II, doenças respiratórias e disfunções musculoesqueléticas 

(FARAH et al., 2015; DURÉ et al., 2016). A associação da obesidade especificamente 

às disfunções respiratórias está diretamente relacionada as alterações na mecânica 

ventilatória, de modo que a excursão do diafragma é bloqueada e a complacência 

torácica reduzida (POULAIN et al., 2006; ULGER et al., 2006; BORAN et al., 2007), 

causando possíveis aumentos da hiperresponsividade brônquica, sugerindo que o 

excesso de peso contribui para o desencadeamento do broncoespasmo induzido pelo 

exercício (BIE) (MARTÍN-MUÑOZ et al., 2008).  

O BIE é caracterizado pelo estreitamento transitório das vias aéreas durante e 

(mais frequentemente) após esforço físico vigoroso (ASSIS et al., 2011), resultando 

em decréscimos do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) a valores 

superiores a 10% quando comparado a valores pré-exercício (SHORE, 2008). Sua 

prevalência ocorre em aproximadamente 20% dos indivíduos sem histórico de asma, 

e, sua intensidade parece ser maior em crianças e adolescentes, especialmente com 

excesso de peso (CONSETINO et al., 2010; JOHANSSON et al., 2015). 

O exercício físico tem sido frequentemente empregado como um método de 

prevenção e de tratamento para redução da massa corporal e melhora da aptidão 

cardiorrespiratória. No entanto, estudos têm associado a obesidade com a 

hiperresponsividade brônquica e a sintomas respiratórios após o exercício em 

adolescentes, resultando em maior resistência à prática de atividade física e, 

consequentemente, a permanência e o agravamento do sobrepeso com importante 
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limitação da função pulmonar e distúrbios relacionados (CIESLAK et al., 2010; LOPES 

et al., 2009). 

As condições do exercício físico, como sua intensidade, podem determinar a 

frequência e a intensidade do BIE (CRAIG; DISPENZA, 2013). De fato, estudos 

demonstram que protocolos guiados por uma intensidade de exercício 

autosselecionada, ou seja, escolhida pelo próprio participante, apresentam melhora 

da função pulmonar, por tornar menor o desgaste físico, a percepção subjetiva de 

esforço (PSE) e ainda proporcionar uma resposta afetiva positiva, comparado a uma 

intensidade de exercício imposta (ROSE; PARFITT, 2012).  

No entanto, a relação entre o BIE e o exercício físico com intensidade 

autosselecionada ainda não está elucidada na literatura. Portanto, uma melhor 

compreensão desta relação pode propiciar valiosos ensinamentos aos profissionais 

da saúde sobre a prescrição de exercícios que preservem a função pulmonar, bem 

como a maior aderência à pratica de atividades físicas, de indivíduos hiperresponsivos 

com excesso de peso.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo geral 

Avaliar a frequência e os efeitos de exercício aeróbio com intensidade imposta 

e autosselecionada sobre o BIE e parâmetros psicofisiológicos em adolescentes. 

 

2.2  Objetivos específicos: 

 

a) Descrever os parâmetros antropométricos, psicofisiológicos e espirométricos em 

adolescentes; 

 

b) Verificar se existem diferenças nas respostas fisiológicas (BIE) obtidas a partir de 

uma caminhada em intensidade autosselecionada comparada a em intensidade 

imposta em adolescentes;  

 

 

c) Comparar se a resposta perceptual durante caminhada em intensidade 

autosselecionada se diferencia da realizada em intensidade imposta em 

adolescentes; 

 

d) Verificar se há relação entre o BIE, as respostas perceptuais e as diferentes 

intensidades do exercício, imposta e autosselecionada. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 
3.1 Obesidade 

 

A prevalência do excesso de peso e da obesidade tem atingido uma série de 

países (STEVENS et al., 2012), sendo considerada uma pandemia mundial (POPKIN, 

ADAIR e NG, 2012; SWINBURN et al., 2011), tanto pela sua incidência, que no Brasil 

atinge cerca de 15% da população infanto-juvenil, tornando-o o 5º país com maior 

números de obesos no mundo, quanto pelas suas comorbidades, como patologias 

cardiovasculares, do trato respiratório, diabetes mellitus tipo 2, depressão e alguns 

tipos de câncer (LLOYD, LANGLEY-EVANS e Mc MULLEN, 2012; MARIE et al., 

2014). 

O excesso de peso entre a população pediátrica tem aumentando de forma 

significativa em países desenvolvidos e em desenvolvimento nas últimas três 

décadas (WHO, 2012). Em 2011, o índice de sobrepeso no mundo chegou a um valor 

de 7%, equivalente a 43 milhões de crianças e adolescentes acima do peso ideal 

para sua faixa etária, evidenciando um acréscimo de 54% em relação à estimativa 

de 28 milhões em 1990 (UNICEF; WHO; WORLD BANK, 2012). 

No Brasil, segundo dados da Associação Brasileira para o Estudo da 

Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO), no ano de 2014, a prevalência de 

obesidade e excesso de peso por regiões apresentou-se da seguinte forma: Região 

Norte – 25,65% para menores de 09 anos e 17,45% para adolescentes; Região 

Nordeste – 28,15% e 16,6% sequencialmente; Região Centro Oeste – 35,15% e 

22,15%; Região Sudeste – 38,8% e 22,8% e Região Sul – 35,9% e 24,6 (ABESO, 

2014).  

A partir desses achados, temos a capital São Luiz do estado do Maranhão 

com o menor índice de indivíduos acima do peso e Manaus, Amazonas, com o maior 

índice. E em relação à obesidade, a capital de Santa Catarina, Florianópolis 

apresenta o menor índice de indivíduos adultos obesos e Campo Grande, estado do 

Mato Grosso, com os maiores índices (VIGITEL, 2014; ABESO, 2014). 

Estudos recentes corroboram com estes achados, confirmando o crescente 

desenvolvimento do sobrepeso nas regiões que apresentavam registros escassos, 
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como o Norte e Nordeste. Uma pesquisa realizada com crianças de estados do 

Nordeste, obteve o seguinte resultado, 8,1% dos estudados em Pernambuco e 8,8% 

em Alagoas estavam acima do peso (MENEZES et al., 2011; MOREIRA et al., 2012), 

resultados semelhantes aos encontrados em crianças matriculadas em instituições 

públicas de oito municípios do estado do Rio Grande do Sul e em seis municípios de 

Santa Catarina, onde foram encontrados valores de 14,4% e 7,5% de crianças com 

sobrepeso, respectivamente (SCHUCH et al., 2013). 

Em decorrência, adolescentes passaram a apresentar patologias crônicas 

degenerativas, que antes eram ligadas à idade, como: doenças cardiovasculares, 

hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias (SOROF et al., 2004, ZHU 

et al., 2005; THOMAS et al., 2002; CIESLAK et al., 2008, FARAH et al., 2015) e, 

consequentemente, a síndrome metabólica (WINER et al., 2006; LEITE et al., 2009). 

A mudança no estilo de vida está intimamente relacionada ao aumento 

expressivo dos índices de obesidade no mundo, principalmente, quando associada 

a ingestão de alimentos inadequados (WIETING, 2008; VENSON et al., 2011), a 

inatividade física, a piora da aptidão cardiorrespiratória (FARAH et al., 2015) e ao 

maior tempo em frente à televisão e jogos eletrônicos (SNYDER et al., 2014).  

A presença do excesso de peso durante a infância, assim como sua 

persistência até a fase adulta, contribui para o desenvolvimento e progressão de 

fatores desencadeadores de problemas cardiovasculares, responsáveis por altos 

índices de mortalidade no mundo (FARAH et al., 2015). Além disso, pesquisas têm 

sugerido que o excesso de peso pode aumentar o risco de distúrbios respiratórios, 

por conduzir a um estado pro inflamatório sistêmico e assim provocar alterações na 

mecânica ventilatória e gerar a hiperresponsividade brônquica (CIESLAK et al.,2010; 

CIESLAK et al., 2012; DA SILVA et al.,2012). 

A hiperresponsividade ou hiperreatividade brônquica, característica da asma, 

consiste em uma resposta bronco constritora exagerada a vários estímulos de 

naturezas físicas e químicas, provocando dispneia e diminuindo assim a tolerância à 

atividade física (MONFFAT; FROWNFELTER, 2008). Com isso, é pertinente afirmar 

que adolescentes obesos ou com acúmulo de tecido adiposo tem grandes chances 

de apresentar broncoespasmo induzido pelo exercício, que permitirá a resistência à 
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prática de atividades físicas e consequentemente, a propensão ao desenvolvimento 

de doenças crônico degenerativas (FROWNFELTER, 2008, DURÉ et al., 2016).  

 

3.2 Broncoespasmo Induzido pelo Exercício  

 

O broncoespasmo induzido pelo exercício (BIE) é uma resposta 

broncoespástica desenvolvidas em alguns indivíduos ao se exercitarem (MAHLER, 

1993), apresentando como sintomas a dispneia, os sibilos, opressão ou dor torácica, 

expressão de sofrimento, tosse em curto intervalo, durante ou em seguida ao exercício 

físico intenso (FROWNFELTER, 2008; JOHANSSON et al., 2014). 

Geralmente, os sintomas são facilmente controlados, porém o BIE se apresenta 

como uma causa importante de absenteísmo escolar, restrição das atividades e 

ansiedade, tanto para a criança quanto para a família (LISSAUER; CLAYDEN, 2009). 

O exercício físico com duração entre seis e oito minutos, com intensidade entre 

65 e 75% do consumo máximo de oxigênio (VO2max) ou 75 e 85% da frequência 

cardíaca máxima (FCmax) é suficiente para desencadear uma crise de broncoespasmo 

em indivíduos hiperresponsivos, que pode ser ainda mais intensa, quando associado 

à obesidade (SÁNCHEZ-GARCÍA et al., 2014; JOHANSSON et al., 2014). 

O BIE, em poucos casos, ocorre durante a prática do exercício, em sua maioria, 

os sintomas apresentam-se logo após o término do exercício, tem o pico entre 8 e 15 

minutos pós e a recuperação ocorre de forma espontânea entre 30 e 60 minutos. Além 

da broncoconstrição característica, alguns indivíduos apresentam uma resposta 

tardia, que acontece quatro a seis horas após o exercício, entretanto, há controvérsias 

(WEILER et al., 2010). 

O diagnóstico clínico do BIE é obtido através da anamnese, na qual são 

investigadas a presença de sintomas respiratórios após a atividade física (SBPT, 

2002b) e a aplicação de um questionário, como o do International Study of  Asthma 

and Allergies in Childhood (ISAAC), além de perguntas referentes à história de asma 

e outras doenças atópicas e a história de sibilos após exercício físico (ISAAC, 1998).  

Outro método para diagnóstico do BIE é o monitoramento do volume expiratório 

forçado no primeiro segundo (VEF1) antes e após o exercício físico padronizado. A 

queda máxima do VEF1 (QMVEF1) é a medida que representa a máxima bronco 
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constrição e que normalmente ocorre entre 5 e 10 minutos após o término do exercício 

(SBPT, 2002b). 

O diagnóstico é considerado positivo, quando ocorre queda igual ou maior a 

10% no VEF1 após o exercício em relação ao valor pré exercício (SBPT, 2002b). E 

sua intensidade está relacionada à diminuição do VEF1 após o exercício em relação 

ao repouso, sendo considerada leve uma diminuição entre 10 e 24%, moderada entre 

25 e 39% e grave quando a diminuição for igual ou superior a 40% (MORTON e FITH, 

2005; SÁNCHEZ-GARCÍA et al., 2014).  

A área da curva (AAC0-30) retrata a área formada pelos percentuais de redução 

do VEF1 verificados nos intervalos de tempo pós exercício através da espirometria e 

é utilizada como método para representar o padrão do broncoespasmo. Quanto maior 

a queda e o tempo de recuperação, maior é AAC0-30 (DAHLEN et al., 2001; PRINCE, 

2001; SÁNCHEZ-GARCÍA et al., 2014)   

A intensidade do BIE sofre a influência de alguns fatores, como o tipo, duração 

e intensidade do exercício, a temperatura e umidade do ambiente, o intervalo entre o 

último episódio de BIE e o controle de outras doenças associadas, como asma, rinite 

e infecções virais (ROSAS et al., 2004).  

Após a crise de BIE, alguns indivíduos apresentam um período, conhecido 

como período refratário, em que nova estimulação com exercício não desencadeia o 

broncoespasmo. Esse período apresenta duração entre 40 minutos a 3 horas após 

BIE e o indivíduo está protegido de nova crise (TAN e SPECTOR, 2002). Esse período 

é justificado pela liberação de mediadores químicos bronco constritores, como a 

histamina, logo após o exercício físico e o tempo que eles serão novamente 

sintetizados pela célula (SINHA e DAVID, 2003).  

A frequência de BIE entre a população responsiva é bastante alta, nos 

asmáticos entre 40 e 90% e indivíduos com rinite alérgica entre 10 a 40%. E na 

população em geral varia entre 6 e 13%. Porém, estudos epidemiológicos ainda são 

escassos e os resultados apresentam discordância devido as diferentes metodologias 

utilizadas, como o instrumento de diagnóstico (questionário e/ou teste de 

broncoprovocação com exercício), tipo de exercício (corrida livre, ciclo ergômetro ou 

esteira ergométrica) e critério de classificação (quedas de 10, 15 ou 20% do VEF1) 

(ROSAS et al., 2004; JOHANSSON et al., 2014).  

O BIE ocorre com maior frequência entre crianças e adolescentes do que em 

adultos, provavelmente devido a maior prática e intensidade de diferentes atividades 
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físicas nessa faixa etária, e por isso se tornam mais propensos a desencadear uma 

crise (LEITE et al., 2003).  

A etiologia do BIE continua confusa, porém existem duas hipóteses que podem 

explicam o desencadeamento do BIE: a hipótese osmótica (ANDERSON e 

DAVISKAS, 2000) e hipótese térmica (MCFADDEN, 1995).  

A hipótese Osmótica, por Anderson e Daviskas (2000), sugere que a perda de 

água da mucosa brônquica pela hiperventilação que ocorre durante a atividade física, 

aumenta a osmolaridade, estimulando a liberação de mediadores químicos como 

histaminas, leucotrienos e prostaglandinas que levam a contração da musculatura 

brônquica e consequente estreitamento das vias aéreas.  

Enquanto a Hipótese Térmica, por McFadden (1995), sugere que a redução 

brusca da temperatura da mucosa brônquica pela grande entrada de ar pelas vias 

respiratórias durante a prática da atividade física, desencadeia o reaquecimento das 

vias, conhecido como hiperemia reativa, que promove aumento do fluxo sanguíneo e 

da permeabilidade vascular das vias aéreas, produzindo edema e broncoconstrição. 

Alguns estudos têm sugerido uma nova hipótese que a ingestão excessiva de 

sal na dieta aumenta a hiperresponsividade das vias aéreas pelo aumento da 

osmolaridade celular. O íon sódio tem um papel importante na regulação do tônus da 

musculatura lisa das vias aéreas, portanto seu aumento altera a concentração 

intracelular de cálcio, provocando a contração da musculatura brônquica e liberação 

de mediadores químicos (GOTSHALL et al., 2000; MICKLEBOROUGH et al., 2001). 

 

3.3 Broncoespasmo Induzido pelo Exercício e Obesidade 

 

Pesquisas recentes têm associado a obesidade com asma e 

hiperresponsividade brônquica (SHORE e JONHSTON, 2005; SHORE, 2005; CHINN, 

2006). O excesso de peso altera as propriedades mecânicas do sistema respiratório 

principalmente pela quantidade excessiva de gordura na região torácica, reduzindo a 

expansão pulmonar e comprometendo as forças de dilatação que mantêm a potência 

das vias aéreas e que levam, possivelmente, ao aumento contratilidade e 

responsividade da musculatura lisa das vias aéreas (ONIS, BLOSSNER E BORGHI, 

2010).  

Além disso, o tecido adiposo é uma importante fonte de citocinas pró- 

inflamatórias e quimosinas, como interleucina-6, leptina, interleucina-18 e fator de 
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necrose tumoral (alfa). O elevado nível desses mediadores contribui para mudanças 

na resposta inflamatória das vias aéreas (POULAIN et al. 2006).  

As queixas de tosse e sibilos após atividade física de indivíduos obesos sem 

histórico de asma motivaram a realização de estudos para avaliar a frequência e 

intensidade do BIE nessa população (KAPLAN e MONTANA, 1993; GOKBEL e ATAS, 

1999; ULGER et al., 2006; CIESLAK et al., 2010; CICHALEWSKI et al., 2015). Porém, 

os resultados ainda são controversos. 

Alguns desses estudos, como Kaplan e Montana (1993) avaliaram a frequência 

e intensidade do BIE em crianças obesas e não obesas sem histórico clínico de asma. 

Não encontraram diferença significativa na frequência, porém a intensidade do BIE foi 

significativamente maior nos obesos. Os autores ainda observaram uma associação 

entre a redução do fluxo expiratório forçado entre 25 e 75% da capacidade vital 

forçada (FEF25-75%) e o aumento da espessura da dobra cutânea tricipital.  

Gokbel e Atas (1999) optaram por adolescentes obesos e não obesos sem 

histórico clínico de asma e avaliaram a frequência e intensidade do BIE. Não 

encontraram diferenças significativas quanto a frequência e intensidade do BIE, porém 

houve uma associação entre a relação VEF1/CVF, IMC e espessura de dobra cutânea 

tricipital.  

O estudo de Ulger et al. (2006) teve como alvo crianças e adolescentes sem 

histórico de asma e por objetivo avaliar a frequência e intensidade do BIE nessa 

população. Os resultados foram significativos quanto a frequência do BIE que foi maior 

nos obesos em comparação aos não obesos. Os autores encontraram correlações 

moderadas entre o VEF1, IMC e espessura de dobra cutânea tricipital.  

Cieslak et al. (2010) não encontraram diferença da frequência de BIE associada 

a variáveis antropométricas, assim como Cichalewskiet al. (2015).  

 

3.4 Intensidade do exercício e Broncoespasmo induzido pelo exercício 

 

O exercício físico realizado em intensidade autosselecionada, ou seja, 

escolhida pelo próprio sujeito, tem sido alvo de várias pesquisas (Da SILVA, et al., 

2010, EKKEKAKIS, et al., 2011; ROSE; PARFITT, 2012).  

Algumas teorias tentam explicar os benefícios da utilização da intensidade 

autosselecionada, como a Teoria da Autodeterminação (RYAN; DECI, 2000) e Teoria 

Hedônica (EKKEKAKIS, 2003). A Teoria da Autodeterminação sugere que a 
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prescrição de uma intensidade ou duração do exercício leva ao desconforto, 

ressentimento, descontentamento pela ideia de perda de controle da situação, com 

um efeito negativo sobre o comportamento futuro na atividade (REYNOLDS, 2001). 

Portanto, esta teoria leva a crer que auto seleção da intensidade do exercício 

forneceria um quadro motivacional para a continuidade na atividade.   

A Teoria Hedônica ou Teoria da Motivação por Solomon e Corbi (1978), sugere 

que quando indivíduos se sentem energizados ou sentem prazer ao realizar uma 

atividade, provavelmente, irão procurar repeti-las. De outra maneira, podemos dizer 

que se houver desprazer, desconforto, dor ou sensação de exaustão as chances de 

repetirem a atividade ou aderirem por um longo tempo pode ser diminuída 

(KAHNEMAN, 1999). Portanto, a auto seleção da intensidade do exercício pode 

contribuir para o aumento na motivação intrínseca individual, e atuar positivamente 

sobre a aderência de atividades físicas.  

Indivíduos obesos são receosos quanto a prática de atividades físicas, por 

fatores psicológicos e físicos, e sua aderência se torna ainda mais dificultada pelos 

sintomas respiratórios relatados ao final das atividades. O desconforto e a exaustão 

são frequentemente relatados como os principais sintomas responsáveis pela 

abstenção das práticas físicas. Portanto, adolescentes com excesso de peso 

hiperresponsivos, possivelmente, teriam maior resistência a prática de atividades 

físicas (ASSIS et al., 2010).  

A literatura é concisa quanto ao tempo e a intensidade de exercício que pode 

levar ao BIE (CIESLAK et al., 2010; SÁNCHEZ-GARCÍA et al., 2014; CICHALEWSKI 

et al., 2015), porém estudos que visam avaliar a broncoconstrição após um período 

maior de exercício físico com intensidades diferenciadas não são realizados. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
4.1 Desenho da Pesquisa 

 

A pesquisa caracterizou-se como ensaio clínico, descritivo e comparativo. 

 

4.2 Participantes 

 

A amostra foi composta por 90 sujeitos, de ambos os sexos, com idade entre 

10 e 13 anos, selecionados por sorteio aleatório durante o período entre Julho e 

Setembro de 2015 e provenientes de uma escola municipal da cidade de Petrolina – 

Pernambuco.  

A partir da triagem antropométrica, que ocorreu na instituição, depois de 

realizado o convite para palestra explicando para os pais e/ou responsáveis os 

objetivos do estudo, os participantes foram divididos em dois grupos de acordo com o 

diagnóstico de excesso de peso e diagnóstico positivo para BIE: Eutróficos – EU 

(n=15) e Excesso de Peso – EP (n=15). Conforme o fluxograma a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do autor. 

 

FIGURA 1 – FLUXOGRAMA DA AMOSTRA. 

EU (n=15) EP (n=15) 

90 aceitaram participar da 

pesquisa 

60 foram excluídos segundo 

critérios de exclusão 

100 adolescentes incluídos 

na triagem 

30 participaram da pesquisa 

Submetidos ao 

Teste indutor do BIE 
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Os sujeitos e seus responsáveis assinaram um Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A) e um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice B), respectivamente, após terem sido informados quanto aos objetivos, 

procedimentos e possíveis riscos do estudo, conforme as normas e aprovação do 

Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco (Registro: nº 0015/051114) (ANEXO A). 

Os critérios de inclusão determinados para a participação no estudo foram: 

faixa etária (entre 10 e 13 anos); matrícula regularizada; disponibilidade de 

comparecimento em todas as etapas; apresentação do Termo de Consentimento 

devidamente assinado pelos pais e do Termo de Assentimento assinado pelo 

participante; aprovação na avaliação inicial (avaliação clínica sem indícios de 

problemas respiratórios e/ou cardíacos e diagnóstico de asma negativo); auto relato 

de não uso de medicação anti-histamínica, broncodilatadora e/ou que pudesse 

interferir na massa corporal;  

A pesquisa foi realizada em 10 etapas:  

1.Triagem antropométrica na instituição 

2.Palestra explicativa para os responsáveis da instituição e/ou professores dos 

objetivos do estudo 

3.Palestra explicativa para os participantes dos objetivos do estudo; 

4.Coleta das assinaturas dos Termos de Consentimento e Assentimento; 

5.Avaliação Clínica; 

6.Avaliação antropométrica; 

7.Avaliação de Maturação Sexual; 

8.Teste Indutor do Broncoespasmo Induzido pelo Exercício; 

9.Protocolo Experimental etapa 01; 

10.Protocolo Experimental etapa 02. 
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4.3 Instrumentos e Procedimentos 

4.3.1 Local 

A pesquisa foi realizada parcialmente na Escola Aplicação e no Laboratório de 

Pesquisa em Saúde e Desempenho Funcional (LABSED) do Departamento de 

Fisioterapia da Universidade Estadual do Pernambuco. 

 

4.3.2 Avaliação Antropométrica 

As técnicas utilizadas para obtenção das medidas antropométricas foram 

realizadas conforme o Anthropometric Standardization Reference Manual 

(LOHMAN; ROCHE; MARTOREL, 1988). As medidas foram efetuadas pelo mesmo 

avaliador, com a realização de três medidas para consideração do valor médio entre 

as mesmas. 

A estatura (cm) foi aferida por meio de estadiômetro de parede, marca Sanny®, 

Standard, com precisão de 0,1 cm, com participante na posição ortostática, pés unidos 

e descalços, permanecendo em apneia respiratória e com cabeça no plano horizontal 

de Frankfort, tendo as superfícies posteriores do calcanhar, cintura pélvica, cintura 

escapular e região occipital em contato com o instrumento de medida.  

A massa corporal (MC) (kg) foi mensurada através de uma balança digital 

marca Plenna®, precisão 100 gramas e capacidade de 150 kg, com indivíduo 

permanecendo no centro da plataforma em posição ortostática, descalço, com braços 

ao longo do corpo e utilizando o mínimo de roupas. 

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado através do índice de Quetelet 

em Kg/m²: 

IMC (kg) = Peso (kg) 

                   (Estatura (m)) ² 

A classificação do IMC foi realizada de acordo com os critérios definidos pelo 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) (KUCZMARSKI et al., 2000) com 

percentis para a normalidade (entre 5° e 85°) e obesidade (acima de 95°), conforme 

sexo, idade e etnia. 
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Além disso, o IMC foi convertido para IMC-escore Z, utilizando-se o IMC de 

cada indivíduo subtraído do valor correspondente ao 500  percentil do IMC, dividido 

pelo desvio-padrão populacional, conforme valores disponibilizados pelo CDC, para 

cada faixa etária e sexo. O IMC-escore Z será calculado pelo software AnthroPlus. 

A circunferência abdominal (CA) foi determinada a partir de uma fita métrica 

inextensível (precisão de 0,1 cm) da marca Mabbis®, Gulick, modelo WCS, aplicada 

no ponto médio entre a crista ilíaca e a face externa da última costela, paralela ao 

solo, com o sujeito em pé, com o abdômen relaxado, os braços ao longo do corpo e 

os pés unidos. A classificação teve como base os critérios propostos por Fernandéz 

et al. (2004), que considera os valores acima ou iguais ao 75º percentil como 

limítrofes ou aumentados, conforme idade, sexo e etnia. 

 

4.3.3 Avaliação da Maturação Sexual 

A avaliação puberal dos participantes foi obtida pela auto avaliação através 

de gravuras conforme os estágios maturacionais propostos por Tanner (1986) 

(ANEXOS D e E). O método utilizado apresenta uma boa consistência segundo a 

literatura para a auto avaliação em meninos (MARTIN et al.,2001) e meninas 

(BOJIKIAN et al., 2002; LEITE et al.,2009). Foi empregado para a uniformização 

entre os estágios maturacionais dos participantes da amostra. 

 

4.3.4 Avaliação Clínica 

O diagnóstico de asma foi realizado por avaliação médica e história clínica, 

conforme as recomendações do III Consenso Brasileiro do Manejo da Asma (SBPT, 

2002) e as orientações do II Consenso Brasileiro Sobre Rinites (ASBAI, 2006). Foi 

aplicado o questionário do ISAAC, considerando as questões 1 e 2 para confirmação 

do diagnóstico de asma (ANEXO C) e ausculta pulmonar. 

 

4.3.5 Familiarização com escalas e espirometria 

 Os participantes receberam informações, de forma individual, a respeito da 

utilização da escala de percepção subjetiva de esforço de Borg 6-20 (PSE) (BORG, 
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1998) (ANEXO F) e da escala de valência afetiva de Hardy e Rejeski (Feeling Scale) 

(1989) (ANEXO G). O método de ancoragem de memória segundo Robertson e 

Noble (1997) foi empregado a fim de proporcionar um melhor entendimento da escala 

de PSE Borg 6-20 (PSE) (BORG, 1998). 

Enquanto os participantes recebiam as informações, a escala de Borg 6-20, e 

a Feeling Scale (+5 a -5) permaneceram fixadas à parede em frente aos mesmos, 

para a melhor compreensão das informações pertinentes a sua utilização. 

Posteriormente, os participantes realizaram uma familiarização com o 

espirômetro (marca Cosmed®, modelo microQuark), a partir de um teste 

experimental sob comando do avaliador e com a esteira (marca Inbramed®, modelo 

Master Super ATL). E por fim, receberam instruções padronizadas, relativas à 

autosseleção da velocidade na esteira, e a utilização das escalas de Borg 6-20 (PSE) 

(BORG, 1998), e de sensação de Feeling Scale. 

 

4.3.6 Avaliação do Broncoespasmo Induzido pelo exercício 

 

4.3.6.1 Orientações para a realização dos testes 

Os participantes foram orientados a não ingerir café, chá ou refrigerante 

contendo cafeína nas duas horas que antecedessem o teste, suspender o uso de 

broncodilatadores de ação curta e longa 12 horas antes e os anti-histamínicos de 

ação curta e longa, respectivamente, 48 horas e 05 dias antes da avaliação. Não foi 

realizado teste nos casos de relato de sintomas de infecção viral das vias aéreas 

superiores nas últimas quatro semanas. 

 

4.3.5.2 Função Pulmonar pré teste 

A função pulmonar foi avaliada por meio de um espirômetro (marca Cosmed®, 

modelo microQuark), conectado a um microcomputador (marca HP, modelo 14-

R050BR), previamente calibrado, em posição sentada e com uso de clipe nasal. 

Foram realizadas três manobras, mensuradas as variáveis Capacidade Vital Forçada 

(CVF) e Volume Expiratório Forçado em 1 segundo (VEF1) e selecionada aquela que 
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apresentou os maiores valores para as variáveis: VEF1 e CVF em litros. Calcularam-

se os percentuais dos valores preditos do VEF1 e CVF para à idade e sexo, conforme 

Polgar e Promodhat (1971). 

 

4.3.5.3 Teste Indutor do BIE 

O teste foi realizado em esteira ergométrica (marca Inbramed®, modelo 

Master Super ATL), utilizando o guia oficial do American Thoracic Society (PARSONS 

et al., 2013) que consiste em caminhar/correr durante 6minutos, numa intensidade 

superior a 85% da frequência cardíaca máxima(FCmáx). A FCmáx foi calculada pela 

fórmula 208 – (IDADE X 0,7), sugerida por Tanaka et al., 2001, e que foi obtida em 

batimentos por minuto. A frequência cardíaca (FC) foi monitorada por meio de um 

frequencímetro (marca Polar®) antes, durante e pós-teste.  

 Para atingir a intensidade prevista, a velocidade e a inclinação da esteira foram 

ajustadas pelo investigador. A inclinação foi estabelecida em 10% e a velocidade 

estimada pela equação proposta por Eggleston e Guerrant e descrita por Sano et al. 

(1988): Velocidade (mph) = 1,16 + 0,02 x (Estatura (cm)) 

No momento pré-exercício foi realizada a mensuração da frequência cardíaca 

e em sequência a avaliação da função pulmonar através da espirometria. O 

participante se manteve em sedestação, com uso de clipe nasal e foi orientado a 

realizar uma inspiração máxima seguida de uma expiração máxima sob comando do 

avaliador.  

Após avaliada a função pulmonar, o participante foi encaminhado a esteira 

onde realizou o teste indutor do BIE com uso do frequencímetro durante 6 minutos. 

Em seguida, o momento pós-exercício foi monitorado por 20 minutos e a função 

pulmonar foi reavaliada no 5, 10, 15 e 20º minutos. 

 

4.3.5.4 Função Pulmonar pós teste 

 

 Foi realizada nova espirometria, onde o volume expiratório forçado no primeiro 

segundo (VEF1) foi mensurado, em litros, nos 05, 10, 15 e 20 minutos após o 



37 
 

exercício físico. Foi calculado o percentual de VEF1 em relação ao valor pré-exercício 

pela equação: %VEF1 = VEF1pré-exerício - VEF1pós-exercício X 100 

VEF1pré-exercício 

 O broncoespasmo induzido pelo exercício (BIE) foi considerado positivo para 

uma redução de VEF1 igual ou superior a 10% do valor basal (pré-exercício), 

conforme evidências da literatura (ULGER et al.,2006; FUENTES et al.,2011).  

 A intensidade do BIE foi calculada pela queda máxima do VEF1(QMVEF1), por 

meio da equação: %QMVEF1 = VEF1pré-exerício - VEF1pós-exercício mais baixo X 100 

                   VEF1pré-exercício 

 

 

A queda e o tempo de recuperação do BIE foram verificados pela área acima 

da curva (AAC0-30), calculada por intermédio do modelo trapezoidal (PRINCE, 2001), 

a qual é obtida pela soma das áreas de todos os trapézios formados no gráfico, em 

que a altura do trapézio é o tempo do teste e as bases às diferenças entre o VEF1, 

nos respectivos tempos e no inicial.  

 

4.4 Protocolo Experimental – etapa 01 – Intensidade Imposta 

 Após um intervalo de 07 dias do teste de BIE, foi aplicada a primeira sessão 

experimental nos participantes que apresentaram diagnóstico positivo para BIE, 

Grupo Excesso de Peso (n = 15) e Grupo Eutrófico (n = 15), que consistiu na 

realização de caminhada/corrida em esteira ergométrica (marca Inbramed®, modelo 

Master Super ATL) com duração de 30 minutos e intensidade imposta pelo 

pesquisador, seguindo critérios estabelecidos pelo American College of Sports 

Medicine, 2014.  

 Antes de iniciar a sessão, os participantes foram mantidos em repouso por 20 

minutos e durante este momento, sentados, tiveram função pulmonar e frequência 

cardíaca mensuradas, conforme critérios seguidos anteriormente.  

 Após o repouso, o protocolo utilizado foi de 05 minutos de aquecimento, 20 

minutos de caminhada/corrida e 05 minutos de recuperação, no qual a inclinação 
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permaneceu em 10% durante todo o procedimento e foram vedados os marcadores 

da velocidade e quilômetros percorridos para o participante, sendo de conhecimento 

apenas do pesquisador. A FC e a PSE (Borg 6-20) foi monitorada a cada 05 minutos 

pelo avaliador. 

Ao final da sessão, a FC e função pulmonar foram reavaliadas e a valência 

afetiva (prazer/desprazer) foi mensurada pela Feeling Scale. 

 

4.5 Protocolo Experimental – etapa 02 – Intensidade Autosselecionada 

 Completos 07 dias pós-protocolo experimental 01, foi realizada a etapa 02, na 

qual o sujeito realizou caminhada/corrida em esteira ergométrica (marca Inbramed®, 

modelo Master Super ATL) por 30 minutos, sendo 05 de aquecimento, 20 de 

exercício propriamente dito e os últimos 05 para recuperação, mantendo os 

marcadores da velocidade e quilômetros visíveis apenas para o pesquisador e a 

intensidade do exercício foi selecionada pelo próprio sujeito, respeitando a FCmáx 

monitorada pelo pesquisador durante toda a sessão.  

O protocolo utilizado foi o mesmo seguido anteriormente, o qual teve as 

variáveis: FC e função pulmonar avaliadas antes e após, percepção subjetiva de 

esforço (Borg 6-20) determinada a cada 05 minutos durante todo o exercício e a 

valência afetiva (Feeling Scale) analisada ao final da sessão.   

 

4.6 Percepção Subjetiva de Esforço  

A percepção subjetiva do esforço (PSE) é definida como a habilidade de 

detectar e interpretar sensações orgânicas durante a realização de exercício físico 

(ESTON, 2012). No presente estudo a PSE foi determinada através da escala 

percepção do esforço Borg 6-20 (BORG, 1998), composto basicamente de uma 

escala do tipo Likert de 15 pontos, com âncoras variando de 6 (“esforço mínimo”) até 

20 (“esforço máximo”). Durante as sessões do protocolo experimental os sujeitos 

foram relembrados a “pensar sobre percepção subjetiva do esforço”. A escala de PSE 

Borg 6-20 foi visualizada pelos sujeitos a cada 05 minutos por toda duração do 

exercício. No presente estudo, os procedimentos utilizados para utilização da PSE 

estão de acordo com os descritos por Robertson e Noble (1997). 
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4.7 Procedimentos de Segurança 

O presente estudo foi conduzido mediante uma série de procedimentos de 

segurança que preconizaram minimizar ainda mais esses riscos. Inicialmente, uma 

criteriosa avaliação pré-participação foi conduzida pelo avaliador responsável do 

estudo, onde indivíduos sintomáticos e/ou portadores de importantes fatores de risco 

para doenças cardiovasculares, respiratórias, musculoesqueléticas ou metabólicas 

foram imediatamente excluídos do estudo, como já descrito nos critérios de 

inclusão/exclusão. 

Durante a realização dos testes incrementais e avaliações, foram verifica das a 

presença constante de avaliadores com habilidade específica em situações 

emergenciais, caso algum dos participantes viesse a apresentar alterações na 

Frequência Cardíaca, Pressão Arterial ou Parâmetros Respiratórios, afim de 

reestabelecer os padrões normais do indivíduo, através de procedimentos 

previamente conhecidos e adquiridos na formação do Médico responsável pelo 

acompanhamento das etapas de coleta. Todos os testes e avaliações foram 

realizados com a presença do médico Henrique Dória de Vasconcellos (CRM – 10290 

– PE).  

O teste incremental em esteira foi conduzido em uma esteira ergométrica com 

proteção lateral, garantindo assim uma maior segurança durante a sua realização 

(LEAR, et al., 1999). A interrupção do teste incremental em esteira pelo avaliador 

responsável poderia ocorrer perante ao surgimento de qualquer um dos seguintes 

fatores: (a)início de angina ou de sintomas anginosos;(b) suspeita da presença de 

arritmias cardíacas;(c) ausência de um aumento na FC com uma maior intensidade 

do exercício físico; (d) sinais de perfusão precária, incluindo palidez, cianose, pele fria 

e úmida; (e) sinais de problemas pertinentes ao sistema nervoso central, incluindo 

tontura, náuseas e confusão; (f) manifestações físicas de extrema fadiga; (GIBBONS, 

et al., 1997, 2002; LEAR, et al.,1999). 

 O paciente foi informado de que poderia interromper o teste a qualquer 

momento que achasse necessário, então o mesmo seria refeito. Foi garantida a 

liberdade da retirada de consentimento e da participação no estudo a qualquer 

momento, sem quaisquer tipos de prejuízo ao indivíduo. Desse modo, o sujeito seria 

eliminado da amostra da Pesquisa.  



40 
 

O estudo não utilizou de métodos invasivos para a coleta dos dados apontados 

no decorrer do projeto, porém contou com profissionais capacitados para qualquer 

procedimento emergencial que pudesse ocorrer.  

 

4.8 Tratamento e Análise dos dados 

Os dados serão analisados no software estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS, versão 13.0) for Windows, com um nível de significância 

estipulado em p<0,05 para todas as análises. 

Primeiramente, para análises de frequência das medidas 2 x 2 foi utilizado o 

Teste de Fisher. Para a verificação da normalidade do conjunto de dados foi utilizado 

teste de Shapiro-Wilk. O teste t foi empregado para caracterização da amostra e para 

comparação dos grupos na fase inicial foram aplicados os testes de ANOVA e Kruskal-

Wallis, e na fase de pré e pós utilizaram-se os testes de ANOVA para medidas 

repetidas e ANOVA de Friedman.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Características gerais dos grupos 

 

Participaram do estudo 30 sujeitos, os quais foram divididos em dois grupos de 

acordo com a presença e ausência de excesso de peso e o diagnóstico positivo para 

BIE. O grupo com excesso de peso foi composto por 15 sujeitos e o grupo eutrófico 

por 15.Não houve tendência de diferenças nas médias de idade entre os grupos.    

 

TABELA 1 – CARACTERISTICAS GERAIS E COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS   

 

NOTA: IMC - índice de massa corporal; CVF – capacidade vital forçada; VEF1 - volume expiratório 

forçado no primeiro segundo. * p < 0,05 

 

A média do peso e do IMC foram significativamente maiores no grupo com 

excesso de peso em comparação ao grupo eutrófico (p=0,04). As médias do VEF1 e 

da CVF, em litros foram similares entre os grupos (Tabela 1). 

 

5.2 Função pulmonar após exercício 

Todos os sujeitos realizaram a prova de esforço. A duração do exercício foi de 

oito minutos e a intensidade acima de 85% da FCmáx. O ambiente foi controlado em 

 Grupo Excesso de Peso 

(N= 15) 

Grupo Eutrófico 

(N= 15) 

p* 

    

Idade (anos) 

Peso (kg) 

12 ± 1,33 

67 ± 8,05 

12 ± 1,38 

45,5 ± 8,24 

p = 0,13 

p= 0,04* 

Estatura (cm) 160 ± 8,1 155 ± 9,71 p= 0,11 

IMC (kg/cm²) 

VEF1 

CVF 

26,9 ± 1,56 

2,83 ± 0,7 

3,12 ± 0,8 

18,15 ± 1,88 

2,99 ± 0,6 

3,43 ± 0,6 

p= 0,02* 

p= 0,10 

p= 0,11 
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20 a 25°C de temperatura, a umidade do ar abaixo de 50% e todos os testes realizados 

no período da manhã, entre 08 e 11 horas. 

 

5.2.1 Comportamento do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) 

após exercício  

O gráfico 1 representa a mediana dos valores do VEF1, em percentual do valor 

basal, após o exercício. O percentual do VEF1 foi padronizado no valor zero que 

representa a espirometria basal e os valores subsequentes são os obtidos no 5°, 10°, 

15° e 20° minutos após o exercício. 

Houve diferença significativa no percentual do VEF1 a partir do 5° minuto na 

comparação entre os grupos (p=0,002). O grupo com excesso de peso apresentou 

percentual do VEF1 menores em comparação ao grupo eutrófico. (Figura 2). 

Figura 2. Comportamento do VEF1 pré-exercício e pós, nos 5, 10, 15 e 20 min. 

 

 

Fonte: Imagem do autor. 

* p < 0,05 
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5.2.2 Queda máxima do VEF1  

A queda máxima do VEF1 é o menor valor do percentual obtido durante as 

manobras espirométricas e representa a intensidade do broncoespasmo. De maneira 

geral, a queda máxima ocorre entre 5 e 15 minutos após o exercício. As medianas 

dos valores da queda máxima do VEF1 em cada grupo avaliado estão representadas 

na Figura 3. Houve diferença estatística significativa na comparação entre os grupos 

(p= 0,005). O grupo com excesso de peso apresentou queda máxima do VEF1 

significativamente maior do que o eutrófico. 

Figura 3. Queda Máxima do VEF1 entre os grupos. 

 

Fonte: Imagem do autor.  

* p < 0,05 

 

5.2.3 Área acima da curva  

A área acima da curva é a área formada pela queda e recuperação do 

percentual do VEF1 após o exercício até o 20° minuto. A área representa o padrão do 

broncoespasmo, associando a queda e a recuperação do VEF1, também sendo 
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considerada uma medida da intensidade do broncoespasmo. As medianas da área 

acima da curva em cada grupo avaliado estão representadas na Figura 4.   

Houve diferença estatística significativa na comparação das medianas entre os 

grupos (p= 0,007). O grupo com excesso de peso apresentou área acima da curva 

significativamente maior que o grupo eutrófico. (Figura 4).   

Figura 4. Medianas da área acima da curva em cada grupo avaliado. 

 

Fonte: Imagem do autor. 

* p < 0,05 

 

5.2.4 Frequência percentual de BIE e comparação entre os grupos   

A frequência percentual e intervalos de confiança (IC95%) de BIE positivo em 

cada grupo avaliado estão representados na Imagem 5. Considerando o 

broncoespasmo induzido pelo exercício (BIE) positivo uma diminuição igual ou 

superior a 10% do VEF1, dos 90 adolescentes avaliados, 48 com excesso de peso e 

42 eutróficos, tivemos 31 do grupo EP e 15 do grupo EU positivos. 
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Houve diferença estatística significativa na comparação entre os grupos 

(p=0,003). O grupo com excesso de peso apresentou uma frequência 

significativamente maior que o grupo eutrófico. (Figura 5) 

 

Figura 5. Frequência de BIE entre os grupos pós Teste Indutor de BIE 

 

Fonte: Imagem do autor. 

* p < 0,05 

 

5.3 Intensidade do exercício 

 Apenas os voluntários que apresentaram BIE positivo participaram dessa etapa 

da pesquisa, portanto foram selecionados 15 adolescentes com excesso de peso e 

15 adolescentes eutróficos de forma aleatória para compor a amostra. 

 

5.3.1 Frequência de BIE em relação à intensidade imposta 

 A frequência de BIE verificada após a realização do exercício com intensidade 

imposta pelo pesquisador está representada na Figura 6.  Houve diferença estatística 
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significativa na comparação entre os dois grupos, onde o grupo com excesso de peso 

apresentou frequência maior que o grupo eutrófico (p= 0,03). Neste protocolo, tivemos 

resultados semelhantes aos encontrados no teste indutor do BIE para os voluntários. 

Figura 6. Frequência de BIE em exercício com intensidade imposta entre os grupos. 

 

Fonte: Imagem do autor. 

* p < 0,05 

 

5.3.2 Frequência de BIE em relação à intensidade autosselecionada 

 Após a realização do exercício com intensidade selecionada pelo próprio 

voluntário, a frequência do BIE foi verificada a partir da espirometria nos tempos 5, 10, 

15 e 20 minutos pós. Houve diferença estatística significativa na comparação entre os 

dois grupos, onde o grupo com excesso de peso apresentou frequência maior que o 

grupo eutrófico (p= 0,04) (Figura 7). Porém, observou-se a redução significativa dos 

níveis de queda de VEF1 em ambos os grupos, portanto tivemos uma menor 

frequência de BIE neste tipo de exercício (p= 0,002) (Figura 8). 
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Figura 7. Frequência de BIE em exercício com intensidade autosselecionada entre os 

grupos. 

 

Fonte: Imagem do autor. 

* p < 0,05 

 

Figura 8. Frequência de BIE em relação ao Teste Indutor do BIE, exercício com 

intensidade imposta e exercício com intensidade autosselecionada entre os grupos. 

 Fonte: Imagem do autor. 

 

* p < 0,05 
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5.3.3 Respostas perceptuais em relação a intensidade imposta 

 A análise estatística comprovou que a percepção de esforço diferiu entre os 

grupos (p = 0,013), sendo maior no grupo com excesso de peso e apresentando 

maiores valores nos tempos finais ao exercício (15 e 20 minutos). 

Figura 9. Percepção Subjetiva de Esforço em exercício com intensidade imposta entre 

os grupos. 

 

 

 

 

5.3.4 Respostas perceptuais em relação a intensidade autosselecionada 

 A PSE foi similar quanto aos grupos e o tempo, não havendo diferença 

significativa. Tendo valores menores e significativos (p = 0,004) quando comparados 

ao momento anterior, onde a intensidade foi imposta pelo pesquisador. 

Figura 10. Percepção Subjetiva de Esforço em exercício com intensidade 

autosselecionada entre os grupos. 

 

Fonte: Imagem do autor. 

 
* p < 0,05 

. 
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5.3.5 Relação entre as respostas perceptuais e BIE 

 Houve diferença significativa quanto a frequência de BIE e repostas perceptuais 

para os grupos (p = 0,005) e entre os grupos (p= 0,012). Portanto, quanto maior a PSE 

e menor sensação de prazer ao exercício, maior a frequência do BIE para os grupos 

e entre os grupos. (Figura 11) 

Figura 11. Relação entre as respostas perceptuais e afetivas e BIE entre os grupos. 

* p < 0,05 

 

Fonte: Imagem do autor. 

 

Fonte: Imagem do autor. 
* p < 0,05 
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5.3.6 Respostas afetivas em relação a intensidade imposta 

 

A análise estatística comprovou que a resposta afetiva foi similar entre os 

grupos com excesso de peso e eutrófico (p = 0,15). (Figura 12) 

 
Figura 12. Resposta Afetiva durante o exercício com intensidade imposta entre os 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.7 Respostas afetivas em relação a intensidade autosselecionada 

A análise estatística comprovou que a resposta afetiva foi similar entre os 

grupos com excesso de peso e eutrófico (p = 0,12). (Figura 13) 

 

Figura 13. Resposta Afetiva durante o exercício com intensidade autosselecionada 

entre os grupos 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do autor. 

Excesso de Peso 

Eutrófico 

 Excesso de Peso 

 Eutrófico 

Fonte: Imagem do autor. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O excesso de peso está associado a alterações anatômicas e fisiológicas no 

aparelho respiratório que são responsáveis por desencadear a exacerbação de 

sintomas respiratórios (POULAIN et al., 2006), a redução na mobilidade da parede do 

tórax e do músculo diafragma levam ao encurtamento e superficialidade da respiração 

como uma adaptação ao aumento do trabalho respiratório total e resistência causada 

pela obesidade (SOARES et al., 2010).  

Este estudo, inicialmente, verificou a frequência do BIE entre adolescentes com 

excesso de peso e eutróficos, posteriormente observou-se o comportamento do BIE 

após 2 sessões de exercício aeróbio com intensidade imposta e controlada nos 

indivíduos que apresentaram BIE positivo no teste inicial.  

O acúmulo de adiposidade pode gerar alterações na mecânica respiratória, 

levando a diminuição nos volumes e capacidades pulmonares. Geralmente, a função 

pulmonar é similar entre crianças e adolescentes obesos e não obesos (BORAN et 

al., 2007). Este estudo observou que não houve diferença significativa no VEF1 e na 

CVF em repouso entre adolescentes obesos e não obesos. Os grupos apresentaram 

valores percentuais do predito para estatura e sexo e relação VEF1/CVF acima de 

80%, indicando normalidade da função pulmonar conforme os critérios da American 

Thoracic Society (SBPT, 2002b).  

Indivíduos obesos referem, com frequência, dispneia e desconforto respiratório 

a esforços físicos, sugerindo um quadro de broncoespasmo induzido pelo exercício 

(LANG, 2014), entretanto, para confirmar este quadro é necessária a avaliação da 

função pulmonar após o exercício. A queda do VEF1 após o exercício, é considerada 

a melhor medida para avaliar a obstrução aérea. No decorrer do exercício físico, o 

VEF1 apresenta um discreto aumento, devido à descarga adrenérgica e consequente 

bronco dilatação gerada pelo exercício, mas, logo após o término, há um declínio, 

tendo o pico no 5 a 10 minutos após o exercício (MORTON e FICTH, 2005).  

Estudos têm encontrado redução significativa do VEF1 após o exercício em 

crianças e adolescentes obesos comparados aos não obesos (CIESLAK et al., 2010; 

SILVA et al., 2011) e similar quando comparada com asmáticos (DEL RIO NAVARRO 

et al., 2000; RODRIGUES et al., 2007). No presente estudo, o grupo com excesso de 
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peso apresentou queda máxima do VEF1 significativamente maior que o grupo 

eutrófico.  

A área acima da curva representa a queda e recuperação do VEF1, quanto 

maior a área maior e a queda e/ou recuperação do VEF1. Poucos estudos levaram em 

conta esta variável ao avaliar a função pulmonar de crianças e adolescentes obesos. 

Neste estudo, observou-se uma tendência do grupo com excesso de peso em 

apresentar uma maior área em comparação ao grupo eutrófico. 

Os valores percentuais de queda do VEF1 que caracterizam broncoespasmo 

induzido pelo exercício (BIE) diferem entre os pesquisadores. Estudos sugerem uma 

queda igual ou superior a 15%, outros, sugerem que uma queda de 10% já é 

representativa de importante bronco constrição (MORTON e FICTH, 2005). Dessa 

forma, a frequência de BIE entre os diferentes estudos realizados deve ser verificada 

com cautela.  

Estudos que investigaram a frequência de BIE entre crianças e adolescentes 

obesos e não obesos encontraram resultados conflitantes. Frente a tal aspecto, os 

autores Cieslak et al (2010), investigaram o efeito da obesidade sobre os parâmetros 

espirométricos em adolescentes submetidos ao teste de bronco provocação por 

exercício físico. Foram avaliados 15 adolescentes, de ambos os sexos, com e sem 

obesidade. Os resultados constataram uma moderada relação negativa para as 

variáveis analisadas, %QMVEF1 e AAC0-30. Por outro lado, Urger et al. (2006) e 

Rodrigues et al. (2007) encontraram uma frequência significativamente maior em 

obesos comparados aos não obesos.  

 O estudo de Rodrigues et al. (2007) buscou analisar a relação entre o grau de 

obesidade ou sobrepeso medido pelo índice de massa corpórea (IMC) de crianças e 

adolescentes asmáticos com a gravidade clínica e funcional da doença e com a 

intensidade do broncoespasmo induzido pelo exercício (BIE). Em seus resultados não 

houve correlação significativa entre os seguintes parâmetros confrontados: valores de 

IMC e valores basais do VEF1 e FEF25-75% percentuais em relação ao previsto; valores 

do IMC e as maiores quedas do VEF1 e do FEF25-75% em relação aos valores basais; 

e correlação significativa para valores do IMC e gravidade da asma. Portanto, o IMC 

teve influência no grau de hiperresponsividade brônquica induzida pelo exercício. 
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No presente estudo, foi utilizada uma queda a partir de 10% do VEF1 como valor 

referência para avaliar a frequência de BIE. A partir disso, tivemos 31 (64,58%) 

adolescentes com excesso de peso e 15 (37,7%) eutróficos com BIE positivo. Essas 

diferenças estão relacionadas à presença do excesso de peso, que está associado a 

reduções na capacidade de difusão, aumento da resistência dos músculos 

respiratórios e obstruções das vias aéreas e assim uma maior intensidade dos 

sintomas respiratórios característicos da asma (INSELMA et al apud LEITE, 2009; 

ONIS, BLOSSNER E BORGHI, 2010). 

Em uma segunda etapa do estudo, foi aplicado o protocolo experimental que 

consistiu no exercício aeróbio em esteira, com duração de 20 minutos contínuos e 

intensidade imposta e outrora autosselecionada. Segundo Soares (2010) e Alves et 

al. (2015) indivíduos com excesso de peso apresentam alterações como: 

hipoventilação, volumes pulmonares, alterações da força dos músculos respiratórios, 

sendo essas causadas pelo acúmulo de tecido adiposo no tórax e na cavidade 

abdominal, fazendo com que ocorra compressão do tórax, diafragma e pulmão, que 

por consequência, ocasiona a redução da capacidade aeróbica. 

O estilo de vida sedentário é um dos fatores que contribui significativamente 

para a elevada prevalência de sobrepeso e obesidade (WANG, LYLES & YOU, 2008) 

onde a prática regular de atividade física tem sido reconhecidamente aceita como uma 

ferramenta fundamental em intervenções para redução e/ou controle do peso corporal. 

Apesar disso, uma grande parcela da população permanece inativa fisicamente, 

sendo esse quadro mais agravado entre os sujeitos com elevado índice de massa 

corporal (IMC), possivelmente em função da menor tolerância a elevadas intensidades 

de atividade física  

Recentes estudos abordam a maior tolerância e sensação prazerosa 

proporcionada pelo exercício com intensidade autosselecionada (ELSANGEDY, et al., 

2009; Da SILVA, et al., 2011), portanto podemos denotar, que uma intensidade 

autosselecionada em esteira e/ou pista propicia um estimulo aeróbio adequado a 

sujeitos obesos sedentários visando a manutenção e/ou melhora da aptidão 

cardiorrespiratória. Deste modo, o exercício em intensidade autosselecionada pode 

contribuir como uma importante estratégia associado à melhoria da saúde 

cardiovascular, particularmente em pessoas com obesidade e suas complicações de 

saúde (GARBER, et al., 2011). 
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O comportamento do Broncoespasmo induzido pelo exercício entre os grupos 

em intensidade imposta permanece positivo (p = 0,014). Portanto, mesmo com 

duração prolongada, diferente da utilizada para seu diagnóstico, o exercício físico 

aeróbio com intensidade imposta consegue promover sintomas respiratórios 

equivalentes a um exercício de curta duração de intensidade submáxima (HUGES, 

2009; EKKEKAKIS, 2009).  

Em relação ao BIE e a intensidade autosselecionada, os grupos apresentaram 

resultados negativos quanto a frequência do BIE, comprovando que a intensidade 

autosselecionada pode gerar maior conforto respiratório durante à prática de 

atividades físicas, mesmo com duração prolongada (ELSANGEDY et al., 2009). 

Os resultados deste estudo quanto a intensidade autosselecionada e as 

respostas pulmonares, corroboram com os achados por Santos et al (2009), que 

mostram a melhora da aptidão respiratória e cardiovascular em indivíduos com 

excesso de peso e obesidade, após a prática de exercício onde a intensidade foi 

preferida pelos participantes.  

Elevadas intensidades são comuns entre indivíduos iniciantes, principalmente 

entre aqueles acima do peso e com baixa aptidão, tal experiência poderia produzir 

respostas afetivas negativas e reduzir a motivação para continuada. Contudo, a auto 

seleção da intensidade de exercício físico pode ser utilizada como uma estratégia para 

reverter esse quadro (WEN et al., 2014). 

Em relação à percepção subjetiva de esforço (PSE), foi demonstrado que a 

caminhada em intensidade autosselecionada por adolescentes com excesso de peso 

e eutróficos, propicia um esforço percebido mais tolerante que a sessão de exercício 

aeróbio com intensidade imposta. Estes achados corroboram com os encontrados em 

estudos anteriores (FOCHT et al., 2009; Da SILVA, et al., 2011). De fato, o auto 

controle da intensidade pelos adolescentes proporciona menor exigência física do 

participante, pois este modula no compasso em que acha mais confortável para ele. 

As respostas quanto a sensação de prazer/desprazer para os grupos foram 

similares a PSE, onde o exercício aeróbio com intensidade selecionada pelo voluntário 

foi mais prazeroso quando comparado ao exercício aeróbio com intensidade imposta. 

Estes achados podem ter importantes implicações envolvidas com a participação 

futura em programas de exercício. Estudos anteriores revelam que quantidade de 
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tempo gasto em determinadas situações por um indivíduo é influenciada pela sua 

experiência de afeto, ou seja, ele tende a repetir situações que o fizeram sentir-se 

bem e a evitar situações que o fizeram sentir-se mal (WILLIANS et al., 2009; 

MEDEIROS et al., 2014).  

 O estudo realizado por Kwan e Brian (2010) mostrou que a resposta afetiva 

positiva durante o exercício é associada a menor fadiga após o exercício e a uma 

maior frequência de atividade física. Portanto, a estratégia da auto seleção adotada 

no presente estudo promoveu respostas prazerosas, semelhante aos estudos da 

literatura (WILLIANS et al. 2009; KWAN e BRIAN, 2010; MEDEIROS et al., 2014) que 

evidenciam uma relação direta entre prazer durante exercício físico e a aderência, 

fornecendo suporte para utilização desse protocolo de prescrição de exercício quando 

o objetivo for o aumento da aderência. 

Com isso, a inserção de novas técnicas que proporcionem uma maior sensação 

de prazer na prática de exercício físico, contribui para uma memória positiva, e uma 

maior motivação intrínseca, contribuindo desta maneira para uma maior aderência em 

programas de exercício físico, além de prevenir distúrbios respiratórios em indivíduos 

hiperresponsivos (PARFITT; HUGHES, 2009; KWAN; BRYAN, 2010; EKKEKAKIS, et 

al., 2011; PETRUZZELLO, 2012). 

As limitações deste estudo estão relacionadas ao tamanho amostral que 

diminuiu o poder de detecção das diferenças entre os grupos, principalmente com 

relação a frequência de BIE e as respostas psicofisiológicas ligadas a intensidade 

autosselecionada. A característica transversal também foi uma limitação do estudo, 

pois não possibilitou estabelecer uma relação de causa e efeito entre o excesso de 

peso e diminuição da função pulmonar após exercício em diferentes intensidades. 
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7 CONCLUSÃO 
De acordo com os resultados obtidos a partir deste estudo, concluiu-se que a 

frequência do BIE é maior entre o grupo de adolescentes com excesso de peso em 

comparação ao grupo eutrófico e que esta frequência pode ser reduzida durante a 

prática de um exercício físico aeróbio com intensidade autosselecionada. Além disso, 

é verificado que um protocolo de caminhada em intensidade preferida pelo 

participante resulta em menor percepção subjetiva de esforço e melhora na resposta 

afetiva comparado a caminhada em intensidade imposta, proporcionando maior 

aderência às práticas físicas e reduzindo os níveis de sobrepeso e sedentarismo. 
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8 PERSPECTIVAS FUTURAS 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a frequência do broncoespasmo 

induzido pelo exercício em adolescentes com e sem excesso de peso e o 

comportamento da função pulmonar após 2 sessões de caminhada em esteira com 

intensidade imposta e intensidade autosselecionada. Pôde-se concluir que a 

frequência entre os adolescentes com excesso de peso foi maior do que nos eutróficos 

e que a caminhada com intensidade controlada pelo participante traz benefícios 

importantes para melhora da função pulmonar e para as respostas perceptuais e 

afetivas. Com isso, espera-se que ao inserir atividades físicas em que o adolescente 

possa selecionar a intensidade que lhe pareça confortável, os efeitos para a saúde 

mental e física e aderência sejam maiores do que quando são submetidos a atividades 

impostas. Estes resultados são importantes para a saúde pública mundial, que vive 

um momento de extrema preocupação com o número crescente e acelerado de 

crianças e adolescentes com excesso de peso e obesidade por todos os países e sem 

a menor a perspectiva de redução.  
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Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do excesso de peso sobre parâmetros 

espirométricos em adolescentes submetidos ao teste de broncoprovocação por 

exercício. Participaram do estudo 71 adolescentes do sexo masculino. O diagnóstico 

de asma foi obtido por meio de histórico clínico e questionário ISAAC, e a obesidade, 

pelo índice de massa corporal (IMC) acima do percentil 95. Para avaliação do 

broncoespasmo induzido pelo exercício (BIE), utilizou-se de teste correr/caminhar em 

esteira ergométrica com duração de 8 minutos, considerando positivo à diminuição do 

volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) > 10% do valor pré-exercício 

e para intensidade do BIE foi utilizado o cálculo da queda percentual máxima do VEF1 

(QMVEF1) e a Área Acima da Curva (AAC0-30). A análise dos dados foi realizada 

através do teste U Mann-Whitney e ANOVA de Friedman, seguido do teste de 

Wilcoxon (p < 0,05). E o teste de Fisher para analisar a Frequência de BIE. Foram 

encontradas diferenças significativas quanto a frequência de BIE (p=0,013) e tempo 

de recuperação pós exercício (p=0,007) nos adolescentes obesos. Portanto, o 

excesso de peso pode influenciar o aumento da frequência de BIE em adolescentes 

não asmáticos, quando comparados a eutróficos.  

Palavras chaves: obesidade, broncoespasmo, adolescente 

 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the effect of overweight on spirometric 

parameters in adolescents subjected to bronchial provocation test for exercise. The 

sample consisted of 71 male adolescents. The diagnosis of asthma obtained through 

clinical history and ISAAC questionnaire, and obesity as body mass index (BMI) above 

the 95th percentile. For evaluation of exercise-induced bronchospasm (EIB), used test 

run/walk on a treadmill lasting eight minutes, considering positive the decrease in 

forced expiratory volume in one second (FEV1)> or equal to 10% of pre exercise and 

for intensity in EIB was used the account the percentage maximum drop FEV1 and 

Above the Curve Area (AAC0-30). The analysis of data was done through the Mann-

Whitney U test and ANOVA Friedman, followed by the Wilcoxon test (p <0.05). In 

addition, Fisher's test to analyze the BIE frequency. Significant differences were found 

regarding the frequency of BIE (p = 0.013) and time to recovery after exercise (p = 

0.007) in obese adolescents. Therefore, the excessive weight can influence the 
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increasing frequency of EIB in non-asthmatic adolescents, when compared to 

eutrophic. 

Keywords: obesity, bronchospasm, adolescent. 
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INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma condição crônica não transmissível, caracterizada pelo acúmulo 

de gordura corporal, sendo resultante de interações genéticas, biológicas, 

ambientais, psicológicas e socioculturais. A mesma é considerada uma epidemia 

global e um problema de saúde pública, sendo justificada pela elevada incidência, 

que, especificamente no Brasil, atinge cerca de 15% da população infanto-juvenil, 

caracterizando-o como o 5º país com maior número de obesos, e, 

consequentemente apresentando importante acometimento pelas comorbidades 

associadas. (1,2)  

Pesquisas têm sugerido que, o acúmulo de tecido adiposo no organismo 

apresenta potencial para induzir aumento do risco de distúrbios cardiovasculares, 

diabetes mellitus tipo II, doenças respiratórias e disfunções musculoesqueléticas.(2-4) 

A associação da obesidade especificamente às disfunções respiratórias está 

diretamente relacionada as alterações na mecânica ventilatória, de modo que a 

excursão do diafragma é bloqueada e a complacência torácica reduzida,(5-7) 

causando possíveis aumentos da hiperresponsividade brônquica, sugerindo que o 

excesso de peso contribui para o desencadeamento do broncoespasmo induzido 

pelo exercício (BIE).(8)  

O BIE caracteriza-se por obstrução temporária das vias aéreas após o 

exercício, resultando em decréscimos do volume expiratório forçado no primeiro 

segundo (VEF1) a valores superiores a 10% quando comparado a valores pré-

exercício. Sua prevalência ocorre em aproximadamente 11% da população sem 

diagnóstico de asma brônquica, e, sua intensidade parece ser maior em indivíduos 

com excesso de peso. (9,10) 

O exercício físico tem sido consistentemente adotado como método 

preventivo/terapêutico para redução da massa corporal e também para melhora da 

aptidão cardiorrespiratória. Entretanto, estudos recentes associaram a obesidade 

com a hiperresponsividade brônquica e a sintomas respiratórios após o exercício em 

adolescentes, resultando em maior resistência à prática de atividade física e, 

consequentemente, a permanência e o agravamento do sobrepeso com importante 

pioram da função pulmonar e distúrbios relacionados. (5,7) 

Considerando os sintomas respiratórios como um dos fatores determinantes 

para a resistência à atividade física em indivíduos obesos, torna-se prontamente 
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necessário compreender melhor essa possível limitação mediante o exercício, com o 

intuito de minimizar os altos índices de sedentarismo e obesidade no mundo. (10,11) 

Portanto, acredita-se que é possível ter maior frequência de BIE em adolescentes 

com excesso de peso.  

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo, investigar o efeito do 

excesso de peso sobre os parâmetros espirométricos em adolescentes submetidos 

ao exercício.  
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MÉTODOS 

O presente estudo caracteriza-se como descritivo transversal e comparativo, (12) 

composto por 71 adolescentes, 43 excesso de peso e 28 eutróficos, do sexo 

masculino, com idade entre 12 e 16 anos, os quais foram classificados de acordo 

com o índice de massa corporal (IMC), conforme (13) e selecionados em uma escola 

pública estadual de Petrolina - PE, entre junho e setembro de 2015. A coleta foi 

realizada no Laboratório de Pesquisa em Desempenho Humano (LABSED) na 

Universidade do Pernambuco (UPE).  

O número de sujeitos foi calculado com base em nível de significância de 

0,05, poder estatístico de 0,90 e magnitude de efeito alta (ƒ2 = 0,80), conforme 

classificação estabelecida por (14) determinando um número mínimo de 28 sujeitos 

para cada célula. Posteriormente, delineou-se o método de recrutamento por 

conveniência dos possíveis participantes por meio de convite. 

Os sujeitos e seus responsáveis assinaram um Termo de Assentimento Livre 

e Esclarecido e um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, respectivamente, 

após terem sido informados quanto aos objetivos, procedimentos e possíveis riscos 

do estudo, conforme as normas e aprovação do Comitê de Ética e Deontologia em 

Estudos e Pesquisas da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Registro: 

nº 0009/131113). 

Os seguintes critérios de inclusão foram estabelecidos: (a) faixa etária (entre 

10 e 19 anos); (b) estar regularmente matriculado; (c) disponibilidade de 

comparecimento em todas as etapas; (d) apresentação do Termo de 

Consentimento devidamente assinado pelos pais e do Termo de Assentimento 

assinado pelo participante; (e) aprovação na avaliação inicial (avaliação clínica sem 

indícios de problemas respiratórios e/ou cardíacos e diagnóstico de asma negativo); 

(f) auto relato de não uso de medicação anti-histamínica, broncodilatadora e/ou que 

pudesse interferir na massa corporal. Foram excluídos os indivíduos que 

apresentaram baixo peso durante a avaliação antropométrica. 

Para mensuração da massa corporal (MC) (kg) foi utilizada uma balança 

digital marca Plenna® apresentando precisão 100 gramas e capacidade de 150kg, 

com indivíduo permanecendo no centro da plataforma em posição ortostática, 

descalço, com braços ao longo do corpo e utilizando o mínimo de roupas. A 

estatura (cm) foi aferida por meio de estadiômetro de parede, marca Sanny®, 
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Standard, com precisão de 0,1cm, com o participante na posição ortostática, pés 

unidos e descalços, permanecendo em apneia respiratória e com cabeça no plano 

horizontal de Frankfort, tendo as superfícies posteriores do calcanhar, cintura 

pélvica, cintura escapular e região occipital em contato com o instrumento de 

medida. (14)  

Por intermédio das medidas de MC e estatura, calculou-se o IMC, que foi 

posteriormente classificado conforme, (13) com percentis para a normalidade (entre 

5° e 85°) e obesidade (acima de 95°), conforme sexo, idade e etnia.  

A avaliação púbere dos participantes foi obtida pela auto avaliação através 

de gravuras, conforme os estágios maturacionais propostos (15) sendo os meninos 

avaliados apenas quanto à pilificação. Em adendo, ressalta-se que o método 

utilizado, apresenta boa consistência segundo a literatura para a auto avaliação 

em meninos, quanto para meninas. (16) O questionário do International Study of 

Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) foi aplicado em todos os sujeitos, a fim 

de descartar o diagnóstico de asma. (17) 

Para realização da avaliação da função pulmonar, os participantes foram 

orientados a não ingerir café, chá ou refrigerante com cafeína 2h antes da 

avaliação, a suspender o uso de broncodilatadores de ação curta e longa 12h antes 

e os anti-histamínicos de ação curta e longa, respectivamente, 48h e cinco dias 

antes da avaliação. Ademais, os mesmos não podiam apresentar sintomas de 

infecção viral das vias aéreas superiores nas últimas quatro semanas.  

A função pulmonar foi mensurada, a partir das variáveis Capacidade Vital 

Forçada (CVF) e Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VEF1), sendo 

ambas as variáveis expressas em litros, e utilizado para tanto espirômetro 

(Cosmed, Microquark), estando o indivíduo em posição sentada e com o uso de 

clipe nasal. Realizaram-se três manobras espirométricas, sendo selecionada aquela 

com os maiores valores do VEF1 e CVF. Calcularam-se os percentuais dos valores 

preditos do VEF1 e CVF para idade, sexo, estatura e peso, conforme (18) e a razão 

VEF1/CVF. 

Antes dos testes, foram explicadas as técnicas de manobras que seriam 

executadas posteriormente, com pelo menos uma espirometria antes da basal, 

objetivando a obtenção de resultados reprodutivos, seguindo as diretrizes para o 
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teste de função pulmonar(19) e não apresentando VEF1 menor que 75% do predito 

no dia do teste.  

       O teste de broncoprovocação foi realizado em esteira ergométrica (marca 

Inbramed®, modelo Master Super ATL), utilizando o guia oficial do American 

Thoracic Society que consiste em caminhar/correr durante 6 minutos, numa 

intensidade superior a 85% da frequência cardíaca máxima (FC máx), calculada 

pela fórmula 208 – (IDADE X 0,7), e que foi obtida em batimentos por minuto. A 

frequência cardíaca (FC) foi monitorada por meio de um frequencímetro (marca 

Polar®) antes, durante e após-teste. Para se atingir a intensidade prevista, a 

velocidade e a inclinação da esteira foram ajustadas sempre pelo mesmo 

pesquisador. A inclinação ficou estabelecida em 10% e a velocidade estimada pela 

equação: Velocidade (mph) = 1,16 + 0,02 x (Estatura – cm).  

Os testes foram realizados no período da manhã, das 08 às 11h e o ambiente 

laboratorial foi controlado em temperatura de 20 a 25C e umidade relativa do ar 

abaixo de 50%. O VEF1 foi mensurado, em litros, nos 5, 10, 15 e 20 min. após o 

exercício físico. O (BIE) foi considerado positivo para uma redução do VEF1 igual ou 

superior a 10% ao valor pré-exercício conforme estudos anteriores. (9,20)  

Após o exercício físico, foi calculada em ambos os grupos, a queda 

percentual máxima do VEF1 (% QMVEF1), utilizando-se o cálculo da diminuição 

percentual do VEF1 pós-exercício em relação ao valor pré-exercício pela seguinte 

equação: % Queda máx VEF1 = ((VEF1 pós-exercício mais baixo – VEF1 pré-

exercício) x 100) /VEF1 pré exercício. Além disso, foram calculados os valores da 

área acima da curva (AAC0-30) por intermédio do modelo trapezoidal proposto por 

Price (2001), com o intuito de verificar a intensidade do BIE durante todo o intervalo 

de tempo de recuperação no período pós-teste. 

Para o tratamento dos dados, foi empregada a estatística descritiva, com a 

utilização de frequências, percentuais, mediana, média e desvio-padrão para a 

caracterização dos participantes do estudo. Para a verificação de dados foi utilizado 

o teste U Mann-Whitney e ANOVA de Friedman, seguido do teste de Wilcoxon. E 

ainda o teste de Fisher para analisar a Frequência do BIE. Os dados foram 

analisados no software estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, 

versão 21.0) for Windows, com um nível de significância estipulado em p < 0,05 para 

todas as análises. 
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RESULTADOS  

No que se refere às características iniciais, para comparação entre as 

variáveis antropométricas, foi identificada similaridade entre os grupos, divididos em 

excesso de peso (GEP – 43) e eutrófico (GE –28) (Tabela 1).  

Tabela 1 – Dados antropométricos dos Grupos. 

Variáveis Grupo Excesso de 

Peso 

(N= 43) 

Grupo Eutrófico 

(N=28) 

Teste t 

Idade (anos) 12 ± 1,33 12 ± 1,38 p= 0,13 

Peso (kg) 67 ± 8,05 45,5 ± 8,24 p= 0,04 

Estatura (cm) 160 ± 8,1 155 ± 9,71 p= 0,15 

IMC (kg/cm²) 26,9 ± 1,56 18,15 ± 1,88 p= 0,02 

 

A função pulmonar em repouso foi avaliada através dos valores de VEF1 e 

CVF. Houve semelhança entre os grupos, porém observou-se que a progressão do 

IMC dentro do GEP esteve relacionada com o declínio da função. (Figura 1). 

Figura 1 – Comparação da Capacidade Vital Forçada (CVF) e Volume Expiratório Forçado no 1 

segundo (VEF1) entre os grupos pré-exercício. 

CVF% – Capacidade vital forçada em porcentagem; VEF1 – Volume expiratório forçado no primeiro 

segundo em porcentagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No presente estudo, o BIE foi positivo em 8 adolescentes do GE, 

correspondendo a 28,6% do grupo e em 31 adolescentes do GEP, correspondendo 
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a 72,1% do grupo. Foi constatado diferença na frequência do BIE entre os grupos, 

(p= 0,013) (Figura 2). 

Figura 2 – Frequência do Broncoespasmo Induzido pelo Exercício entre os grupos.  

Os dados estão expressos em média ± desvio padrão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Teste de Fisher p = 0,013 (p = 0,05). 

Os valores de AAC0-30, que representa o intervalo entre a queda máxima do 

VEF1 e o tempo de recuperação, foram significativamente maiores no grupo EP 

(p=0,007) (Figura 3). 

Figura 3 – Comparação entre os valores da Área Acima da Curva (AAC0-30) entre os Grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados estão expressos em média ± desvio-padrão, * Teste de Friedman p=0,007 (p≤ 0,05). 
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Em relação ao tempo de recuperação, compreendido nos 20 minutos pós-

teste, foram observadas diferenças significativas entre o GEP e o GE (p= 0,008), e 

ainda quanto ao intervalo entre eles, nos momentos pré exercício a 10 (p = 0,009), 

15 (p = 0,008) e 20 minutos (p = 0,007) (Figura 4).  

Figura 4 – Comparação entre os tempos de recuperação pós-exercício entre os Grupos. 

 

Os dados estão expressos em média ± desvio-padrão. VEF1% - Volume expiratório forçado no 

primeiro segundo em porcentagem; VEF1 5% - Volume expiratório forçado no primeiro segundo 5 

minutos pós-exercício em porcentagem; VEF1 10% - Volume expiratório forçado no primeiro segundo 

10 minutos pós-exercício em porcentagem; VEF1 15% - Volume expiratório forçado no primeiro 

segundo 15 minutos pós-exercício em porcentagem; VEF1 20% - Volume expiratório forçado no 

primeiro segundo 20 minutos pós-exercício em porcentagem. * Teste de Frisher p= 0,013 (p≤0,05); *# 

Teste de Mann-Whitney, sequencialmente, 0,009, 0,008 e 0,007 (p≤0,05), em relação ao VEF1 basal e 

VEF1 10min, VEF1 15 min e VEF1 20 min. 
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DISCUSSÃO 

O excesso de peso está relacionado a mudanças fisiológicas que acarretam 

em alterações na mecânica ventilatória e na hiperresponsividade brônquica e 

convergindo a um estado inflamatório crônico envolvido na etiologia de doenças 

cardiovasculares, diabetes e potencialmente a asma. Segundo alguns estudos, a 

prevalência da asma é maior em indivíduos obesos quando comparados a 

eutróficos. (10,21,22) 

As características iniciais foram semelhantes entre os grupos, esta 

semelhança pode estar relacionada aos estágios de desenvolvimento dos 

avaliados, que já haviam atingido a fase púbere, sendo que, os adolescentes com 

sobrepeso estariam à frente quanto a maturação sexual e estatura. (23,24)  

A função pulmonar em indivíduos obesos sofre modificações importantes, (25) 

sendo que os valores de VEF1 e CVF são frequentemente reduzidos em adultos, 

porém, entre crianças e adolescentes, esses valores são similares aos de 

indivíduos não obesos. No entanto, com o crescimento da obesidade em idades 

cada vez mais precoces, alterações na mecânica respiratória poderão ser 

evidenciadas ainda na fase infantil. (4,7,8) Resultados semelhantes aos encontrados 

no presente estudo.  

Os efeitos da obesidade sobre a mecânica respiratória promovem a 

inflamação das vias aéreas, gerando o aumento da hiperresponsividade brônquica 

entre a população infanto-juvenil asmática e não asmática, tornando esta população 

mais suscetível ao BIE. (26) Entretanto, diversos estudos(5,7,27,28) divergem quanto a 

resultados encontrados sobre a frequência do BIE em crianças e adolescentes 

obesos e não obesos. Frente a tal aspecto, estudos anteriores (5,27,28) não 

encontraram diferença da prevalência de BIE associada a variáveis 

antropométricas. Já, outros autores (7) observaram maior frequência de BIE em 

obesos comparados aos não obesos sem histórico de asma. 

Os valores obtidos para a AAC0-30 no presente estudo adicionalmente 

comprovam que a obesidade é um importante fator desencadeante do BIE. (6,26,28)  

O tempo de recuperação e os valores de AAC0-30 foram apontadas em poucos 

estudos (28) de mesma temática, que relacionaram estes resultados aos altos índices 
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de IMC, os quais levam a um maior tempo de recuperação ao estado de repouso de 

forma espontânea. 
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CONCLUSÃO 

A obesidade associada as limitações respiratórias na população pediátrica, 

reconhecidamente é um dos fatores limitantes à prática de atividade física, 

acentuando o sedentarismo e as chances em desencadear o BIE. Assim, o 

adolescente com melhor condicionamento físico apresentará melhora da 

composição corporal, da aptidão cardiopulmonar e consequentemente, menor 

possibilidade de acometimento pelo BIE.  
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

Por favor, leia com atenção as informações contidas abaixo antes de dar o seu consentimento para 
seu filho participar desse estudo. O objetivo desse estudo é analisar a “Respostas da Função Pulmonar 
e Parâmetros Psicofisiológicos em Adolescentes durante Exercício Físico em Intensidade 
Autosselecionada e Imposta”. 

É através das pesquisas clínicas que ocorrem os avanços da medicina, e a participação do seu filho 
(a) é fundamental. Essa pesquisa será acompanhada através de avaliações para análise das 
complicações decorrentes da asma e obesidade em adolescentes, com idade entre 10 e 16 anos. 

Assim, algumas visitas ao laboratório de Pesquisa em Saúde e Desempenho Funcional (LABSED), no 
Departamento de Fisioterapia da Universidade do Pernambuco (UPE), serão necessárias para a 
realização de(a) avaliações antropométricas, pulmonares e questionários; (b) teste de caminhada em 
esteira com intensidade imposta, seguida de avaliações pulmonares; (c) teste de caminhada em 
esteira com intensidade autosselecionada, seguida de avaliações pulmonares. 

Caso seu filho (a) participe da pesquisa, ele terá que realizar alguns procedimentos: 

A) Participar das avaliações antropométricas e questionários iniciais: avaliar a estatura, o peso, 
a circunferência abdominal, sintomas de asma, a frequência cardíaca, o desenvolvimento de 
pelos pubianos nos meninos e meninas (auto-avaliação de maturação sexual, fazendo todos os 
exames para o início do programa); 

B) Realizar exames pulmonares (espirometria) e avaliação da variabilidade da frequência 
cardíaca, nas dependências do Laboratório de Pesquisa em Saúde e Desempenho Funcional 
(LABSED), no Departamento de Fisioterapia da Universidade do Pernambuco, que serão 
analisados com o voluntário em repouso (sentado) e através da utilização de aparelhos 
adequados que não apresentam nenhum risco ao seu filho (a).  

C) Realizar testes ergométricos incrementais para avaliar o condicionamento físico. Será 
realizada uma primeira sessão de familiarização (reconhecimento do aparelho), uma segunda 
sessão para a realização do teste de esforço em intensidade imposta e, finalmente um teste 
de esforço com intensidade autosselecionada pelo seu filho(a). O teste de esforço consiste 
de caminhada na esteira, iniciando com uma baixa velocidade e aumentando essa velocidade 
conforme as diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Durante o teste serão 
monitoradas a frequência cardíaca, a intensidade do exercício através de escalas de 
percepção de esforço e a valência afetiva. As avaliações terão acompanhamento de uma 
equipe previamente treinada sob a supervisão do Dr. Fabrício Cieslak. 

D) Realizar testes de broncoprovocação por, que serão realizados nas dependências do 
Laboratório de Pesquisa em Saúde e Desempenho Funcional (LABSED), no Departamento de 
Fisioterapia da Universidade do Pernambuco e terão o acompanhamento de uma equipe 
previamente treinada sob a supervisão do Dr. Fabrício Cieslak. Para a realização desses testes 
o seu filho (a) deverá evitar o consumo de chá, café ou refrigerante duas horas antes da 
avaliação e suspender o uso de broncodilatadores 12 horas antes da avaliação. O teste de 
broncoprovocação por exercício físico consistirá de uma caminhada ou corrida na esteira 
durante oito minutos com a exigência de um esforço moderado do seu filho (a). Após o teste, 
serão coletadas as medidas de volume pulmonar com a utilização de um aparelho científico 
adequado e que não apresenta risco ao seu filho (a). 
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Seu filho (a) pode sentir um pouco de desconforto e estar sujeito a alguns riscos durante alguns 

dos exames acima apresentados, como: a) pode sentir exaustão, dores nas pernas e taquicardia que 

melhoram após a interrupção do teste de broncoprovocação; 

Estão garantidas todas as informações que você queira, antes, durante ou depois do estudo. As 

informações relacionadas ao estudo poderão ser inspecionadas pelos médicos que executam a 

pesquisa e pelas autoridades legais, no entanto, se qualquer informação for divulgada em relatório 

ou publicação, isto será feito sob a forma codificada, para que a confidencialidade seja mantida. 

 

A participação de seu filho (a) é voluntária e oferece benefícios de uma avaliação clínica 

completa que não está ligada a nenhum custo ou despesa para a realização dos exames e você não 

receberá qualquer valor em dinheiro pela participação do seu filho (a). Você tem a liberdade de 

recusar participar do estudo, ou se aceitar a participar, retirar seu consentimento a qualquer 

momento. Além disso, o nome do seu filho (a) e os dados coletados são confidenciais e serão 

divulgados através de códigos, sendo entregues individualmente a cada responsável do participante 

após a avaliação dos resultados e término do estudo. Os testes serão conduzidos por uma equipe 

experiente, para que não ocorram possíveis riscos e desconfortos aos avaliados. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Deontologia da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco. Além disso, essa pesquisa apresenta como responsáveis o Doutor 

Fabrício Cieslak, professor adjunto do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco, o Doutor Kleverton Krinski, professor adjunto do Departamento de Educação 

Física da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e a Msd. Rayana de Oliveira Costa, 

pesquisadora do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco. Qualquer dúvida sobre o estudo pode ser esclarecida pelo seu responsável: Dr. Fabrício 

Cieslak – telefone: (87)21016856. 

Diante do exposto acima, eu  _________________________________________________ concedo 

a part ic ipação  voluntária de meu filho(a)                                                                                                na 

pesquisa e declaro estar ciente dos possíveis riscos através dos objetivos e procedimentos que serão 

realizados. Eu entendi ainda que, sou livre para interromper a participação do meu filho (a) a qualquer 

instante da pesquisa sem justificar minha decisão e sem que essa decisão afete o seu tratamento com 

o seu médico. Eu entendi o que não posso fazer durante o tratamento e sei que a pesquisa será 

efetuada sem a ocorrência de custos ou prejuízos para mim ou para o meu filho (a). 

Petrolina, _ /         /   

Nome da criança:     

Assinatura da criança:     

R.G.:    

Nome do responsável:     

Assinatura do responsável:      

R.G.:    

Nome do pesquisador responsável:     

Assinatura do pesquisador responsável:      

R.G.:    
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APÊNDICE C - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO AO ADOLESCENTE 

 

 

Eu                                                                                                                           ,     estou     sendo convidado  (a) a 
participar do  estudo  “Respostas da Função Pulmonar e Parâmetros Psicofisiológicos em Adolescentes durante 
Exercício Físico em Intensidade Autosselecionada e Imposta”. Todas as informações desse estudo foram 
explicadas pelo responsável, a Msd Rayana de Oliveira Costa, aluna do Curso de Pós Graduação em Ciências da 
Saúde e Biológicas da Universidade do Vale do São Francisco. 

1. Por que esse estudo está sendo feito? 

Eu estou sendo informado que este estudo está sendo feito para ter mais conhecimento sobre a 
asma e a obesidade associado ao exercício físico. 

2. O que eu terei de fazer? 

Eu serei solicitado a ir ao Laboratório de Pesquisa em Saúde e Desempenho Humano da UPE. 

Eu serei avaliado quanto ao peso, a estatura, circunferência abdominal, sintomas de asma, 
frequência cardíaca, auto- avaliação puberal, função pulmonar e parâmetros psicofisiológicos. 

Eu terei que fazer exames de pulmão. 

Eu terei que fazer em dias diferentes, o teste de esteira com esforço imposto e autosselecionado, 
além do teste em esteira de broncoprovocação por exercício físico com esforço moderado. 

3. Que efeitos indesejáveis (ruins) eu poderia ter participando dessa pesquisa? 

Você pode ter um ou mais efeitos indesejáveis nas avaliações, como: a) No teste de caminhada 
imposta/autosselecionada em esteira e broncoprovocação por exercício físico em esteira você pode sentir 
exaustão, dores nas pernas e taquicardia que melhoram após a interrupção do teste. 

4. Que benefícios eu poderia ter em participar do estudo? 

Os benefícios esperados são: indicativos de informações para a redução da gordura corporal e 
melhora dos fatores que influenciam a obesidade, indicativo para a melhora dos fatores que influenciam 
distúrbios respiratórios e sugestões para a maior participação nas aulas de educação física. 

5. POSSO ME RECUSAR A PARTICIPAR DESSE ESTUDO? 

Eu não preciso participar desse estudo se eu não quiser. Eu posso sair a qualquer momento 
e ninguém irá ficar bravo comigo. Eu posso fazer perguntas sobre este estudo a qualquer momento. 

6. Quem conduzirá este estudo? 

Essa pesquisa apresenta como responsável a Msd. Rayana de Oliveira Costa, aluna do Doutor 
Fabrício Cieslak, professor adjunto do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Vale do 
São Francisco. Qualquer dúvida sobre o estudo pode ser esclarecida pelo seu responsável: Rayana Costa – 
telefone: (87) 98807-8287. 

Petrolina,        /        /   

Nome da criança:     

Assinatura do criança:     

R.G.:    

Nome do pesquisador responsável:     

Assinatura do pesquisador responsável:       

R.G.:    
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APÊNDICE D – AVALIAÇÃO DURANTE EXERCÍCIO DE 

INTENSIDADE IMPOSTA E AUTOSSELECIONADA 

 

 

FICHA DE PROTOCOLO 

 

1. Nome: 

2. Série: 

3. Grupo: ( ) EP ( ) EU 

4. Função Pulmonar Pré-Teste: VEF1=            / CVF= 

5. Frequência Cardíaca Inicial: 

6. Percepção Subjetiva De Esforço: 

5 min 10 min 15 min 20 min 

    

  

7. Valência Afetiva: 

5 min 10 min 15 min 20 min 

    

 

8. Função Pulmonar Pós-Teste: VEF1=           / CVF= 

9. Frequência Cardíaca Final: 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e 

Pesquisas – CEDEP – UNIVASF 
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ANEXO B – Carta de Aceite do Artigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



94 
 

ANEXO C - Questionário do International Study of Asthma and Allergies in 

Childhood (ISAAC) 
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ANEXO D – AVALIAÇÃO DA MATURAÇÃO SEXUAL FEMININA 
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ANEXO E – MATURAÇÃO SEXUAL MASCULINA 
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ANEXO F – ESCALA DE PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO 

BORG 6 – 20 
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ANEXO G – ESCALA PRAZER/DESPRAZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


