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Introdução. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que se caracteriza por hiperresponsividade 
brônquica, com episódios recorrentes de sibilância, dispneia, opressão torácica e tosse decorrentes da obstrução ao 
fluxo aéreo intrapulmonar. Pacientes com doença respiratória crônica tendem a mostrar menor tolerância ao exercício 
físico devido à dificuldade respiratória. O broncoespasmo induzido pelo exercício, presente em 40-90% dos indivíduos 
asmáticos é mais comum em crianças devido a maior atividade típica nessa idade, portanto pode determinar uma 
menor tolerância ao exercício físico e um estilo de vida mais sedentário, reduzindo sua capacidade de exercício. 
Objetivos. Analisar a correlação entre o nível de atividade física e capacidade de exercício em crianças asmáti-
cas. Método. Estudo observacional de delineamento analítico transversal. Trata-se da utilização de dados parciais 
de uma dissertação de mestrado desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFRN, obtendo parecer favorável segundo o protocolo de número: 876.304. 
Participaram do estudo 32 crianças (18 meninos – 56,25%) de 7 a 12 anos com asma do tipo leve ou moderada. Não 
houve perdas amostrais. O nível de atividade física foi avaliado por meio do acelerômetro ActiGraph, modelo GT3X. 
As crianças foram orientadas a retirar o aparelho apenas na hora do banho ou em atividades que envolvessem sub-
mersão em água, durante os sete dias de monitoramento. A capacidade de exercício foi avaliada pelo teste de degrau 
de seis minutos (TD6M) e teste caminhada de seis minutos (TC6M). Para a análise estatística dos valores da média 
do vetor magnitude (VM), registrados com o acelerômetro, em relação aos resultados das variáveis coletadas nos 
testes (TC6M e TD6M) no sexto minuto foi utilizado o software Statistical Package for the Social Science, versão 20.0 
para Windows®, sendo realizada a correlação de Pearson (r). Foi considerado um p valor padrão de 0,05 e intervalo 
de confiança de 95%. Resultados. Das 32 crianças participantes do estudo e dos três níveis de atividade física 
usados para classificá-las (sedentário, leve e moderada à vigorosa), 6 (18,75%) tiveram nível de atividade física clas-
sificado como sedentário, e 26 (81,25%) como leve. Ao analisarmos todas as variáveis não houve relação significativa 
entre o nível de atividade física e a capacidade de exercício (p>0,05). Conclusão. Os achados do presente estudo 
sugerem que não há correlação entre nível de atividade física e capacidade de exercício, porém se faz necessário 
estudos com crianças asmáticas ativas.
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