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RESUMO 

 

O broncoespasmo induzido por exercício (BIE) ocorre entre 40 a 90% das crianças e 

adolescentes asmáticos. É definido como o estreitamento agudo dos brônquios após exercícios 

físicos vigorosos e sua presença é um marcador de controle inadequado da doença. Queixas 

respiratórias durante ou após atividades físicas são comuns nestes indivíduos, mas nem sempre 

estão associados ao BIE, sendo necessária a comprovação através de testes objetivos, podendo 

ser realizada por testes de exercício ou testes alternativos como a hiperventilação eucápnica 

voluntária (HEV). A HEV vem sendo descrita em vários estudos como substituta ao teste de 

exercício, embora a sua utilidade clínica diária para o diagnóstico de BIE em crianças e 

adolescentes ainda não esteja bem estabelecida. Testes diagnósticos estão sujeitos a variações 

mesmo quando são realizados de forma repetida, nos mesmos indivíduos, sob as mesmas 

condições e com os mesmos instrumentos. O desconhecimento destas variações ou sua não 

consideração pode interferir na confiabilidade do diagnóstico e das avaliações evolutivas. A 

avaliação de repetibilidade da resposta das vias aéreas ao teste de HEV sob condições 

padronizadas não foi reportada na população pediátrica de asmáticos. Assim o objetivo 

principal deste estudo foi avaliar a repetibilidade  da resposta ao teste e concordância dos 

resultados realizando-se dois testes de HEV com intervalo de até 96 horas, empregando a 

mesma intensidade, duração do exercício e condições de ar. A HEV foi realizada em 30 crianças 

e adolescentes com asma, em dois momentos, atendidos no ambulatório de alergia do hospital 

das Clínicas (Recife, Brasil),  seguidos de provas seriadas de função pulmonar (espirometria) 

aos 3,5,7,10,15 e 30 minutos para determinação da queda VEF1. Foi medida concordância entre 

os resultados obtidos e estabelecido o limite de confiança a 95% da diferença na variação do 

VEF1 como percentual do basal entre os dois dias de testes, com nível de significância de 5%. 

Resultados: Dos 30 indivíduos testados, 21 (70%) apresentaram redução de VEF1 > 10% em 

um dos dois dias de exame,5 apenas no 1º dia (17%), 6 (20%) no 2o dia e 10 em ambos os dias. 

Em 9 (30%) o teste foi negativo em ambos os dias.  Os resultados foram concordantes em 

19(63%). A média das diferenças e os limites de concordância foi 0,3% e -16,8% e 17,4%). 

Concluímos que houve concordância dos resultados em 63 % dos pacientes, entretanto, a 

presença de um segundo teste positivo em 20% dos casos estudados, demonstra a necessidade 

de realização de um segundo teste antes que um diagnóstico de BIE seja excluído ou tratamento 

profilático seja prescrito. 

 Palavras-chave: Asma induzida por exercício. Exercício. Asma.    
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ABSTRACT 

    

The exercise-induced bronchospasm (EIB) occurs in 40-90% of children and 

adolescents with asthma. It is defined as the sharp narrowing of the bronchi after vigorous 

exercise and its presence is inadequate control of the disease marker. Respiratory complaints 

during or after physical activity are common in these individuals, but are not always associated 

with the EIB, the confirmation is necessary by objective tests, this can be accomplished by 

alternative exercise tests, or tests as eucapnic voluntary hyperventilation (EVH). The EVH has 

been described in several studies as a substitute for exercise testing, although its daily clinical 

utility for the diagnosis of EIB in children and adolescents is not well established. Tests 

diagnoses are subject to changes even when they are performed repeatedly, in the same 

individuals, under the same conditions and with the same instruments. Ignorance of these 

variations or your account may interfere with the reliability of diagnostic and developmental 

assessments. The response repeatability airway evaluation to EHV test under standardized 

conditions has not been reported in children of asthmatic. So the aim of this study was to 

evaluate the repeatability of the response to the test results and agreement of carrying out two 

HEV tests with an interval of 96 hours, using the same intensity, exercise duration and 

conditions of the air. The EHV was performed in 30 children and adolescents with asthma 

treated at the Allergy Clinic Hospital (Recife, Brazil), followed by serial pulmonary function 

tests to 3,5,7,10,15 and 30 minutes to determine the FEV1 decline. It was measured agreement 

between the results obtained and established the confidence limit of 95% of the difference in 

change in expiratory forced volum(EFV1) as a percentage of baseline between the two days of 

testing, with 5% significance level. Results: Of the 30 individuals tested, 21 (70%) had a 

reduction in FEV1> 10% in one of two days of examination on day 1 only 5 (17%) 6 (20%) at 

Day 2 and 10 in both days. In 9 (30%) the test was negative on both days. The results were in 

agreement in 19 cases (63%). The average of the differences and the limits of agreement was 

0.3% and -16,8% e 17,4% . It was concluded that there was agreement on the results in 63% of 

patients,  the presence of a second positive test on 20% of the cases studied, it demonstrates the 

need to conduct a second test before a diagnosis of EIB is excluded or prophylactic treatment 

is prescribed. 

 

Key-Words: Asthma exercise-induced. Exercise. Asthma.   
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O broncoespasmo induzido por exercício (BIE) é definido como um estreitamento 

agudo e transitório dos brônquios e consequente aumento da resistência ao fluxo aéreo após 

exercício físico vigoroso, na presença ou ausência de asma clinicamente reconhecida em até 

90% dos asmáticos (McFADDEN, 1994, PARSONS, 2014), principalmente aqueles com asma 

grave ou mal controlada, e em 10% a 20% dos não asmáticos. Pode manifestar-se clinicamente 

por sintomas de tosse, chiado, fadiga, falta de ar ou aperto no peito durante ou após o exercício 

intenso (WEILLER, 2007, WEILLER, 2010, PARSONS, 2014) e pode comprometer a prática 

de atividades físicas, assim como a participação de crianças e adolescentes em esportes e/ou 

brincadeiras, atividades essenciais para seu desenvolvimento físico, psíquico e social 

(McFADDEN, 1994). 

A suspeita de BIE nos asmáticos deve ser confirmada através do teste de 

broncoprovocação com exercício ou pela a hiperventilação eucápnica voluntária (HEV) e 

inalação de metacolina ou manitol, monitorado pela espirometria com a medida do volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), antes e após a broncoprovocação, sendo 

considerado positivo o teste com queda de VEF1 maior que 10% em relação ao valor basal 

(ELIASSON et al., 1995, CRAPPO et al., 2000, PARSONS et al., 2013). Os sintomas não 

apresentam boa correlação com um teste de broncoprovocação positivo. Porém, o BIE é 

frequentemente diagnosticado a partir do relato dos pais ou dos próprios pacientes de sintomas 

de asma associados ao exercício (WEILLER, 2007, BROCKMAN et al. 2006, SEEAR et al., 

2005). 

HEV é um teste substituto ao exercício que replica a hiperventilação ocorrida no teste 

de exercício. Na HEV o paciente hiperventila por 6 minutos ar seco com adição de 5% de 

dióxido de carbono (CO2) em uma manobra que alcance 21 a 30 vezes o volume expiratório 

forçado no primeiro minuto (VEF1) (WEILER, 2007, PARSONS et al. 2013).  Trata-se de 

exame de fácil realização, sensível e específico para documentar o BIE em ambientes de 

pesquisa (ELIASSON et al. 1992), correlacionando-se bem com o BIE em atletas de alto 

rendimento, sendo recomendado como possível substituto ao teste do exercício nesta população 

(PARSONS et al.,2013). Entretanto, sua potencial utilidade clínica na prática diária para o 

diagnóstico de BIE em crianças e adolescentes asmáticos ainda não está completamente 

estabelecida (BRUMMEL et al. 2009) e um número significante de crianças e adultos podem 
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não conseguir alcançar 85% da ventilação voluntária máxima por todo o tempo do teste 

(WEILLER et al. 2007). 

  Ao utilizar um teste de exercício para identificar BIE em laboratório temos que 

assegurar que a intensidade de exercício e da condição do ar inspirado sejam controlados e 

adequados para induzir resposta. Controlando-se estas variáveis Anderson e col. demonstraram 

concordância na avaliação da reprodutibilidade de resposta das vias aéreas à dois testes de 

exercício em pacientes com sintomas leves de asma, com concordância de 76% entre os testes 

(ANDERSON et al. 2010). A fim de investigar a repetibilidade de medições, um estudo deve 

fazer pelo menos duas medições por sujeito em condições idênticas. Isto significa que as 

medições devem ser feitas pelo mesmo método de medição, ou mesmo observador, 

quantificando a concordância e confiabilidade das medições (BARTLETT,2008). 

Devido à necessidade de um diagnóstico objetivo do BIE por métodos confiáveis, 

reprodutíveis e de baixa complexidade na população asmática pediátrica e à ausência de estudos 

avaliando métodos alternativos e práticos ao diagnóstico do BIE nesta população, não 

encontramos até o presente momento na literatura dados sobre a repetibilidade da HEV na 

população asmática pediátrica que definam a concordância deste teste diagnóstico. Faz-se 

necessário tal avaliação sob condições controladas, minimizando variáveis que possam 

interferir na repetibilidade da HEV, determinando-se assim a concordância entre os testes e suas 

implicações na prática clínica diária para o diagnóstico e avaliação do tratamento do BIE em 

asmáticos. 

Esta dissertação teve como objetivo avaliar a HEV em crianças e adolescentes asmáticos 

e verificar a repetibilidade da resposta brônquica através da redução do VEF1 após 

hiperventilação eucápnica voluntária (HEV), empregando-se o mesmo instrumento, mesma 

intensidade, duração do exercício e condições de ar inspirado, em dois momentos com intervalo 

em até 96 horas entre estes. 

Nossa hipótese foi de que se controlando estas variáveis não existiria diferença na proporção 

de indivíduos com redução > 10% no VEF1 em relação ao valor basal após a realização do teste 

em dois momentos. 

A presente dissertação foi dividida em capítulos: o referencial teórico, os métodos, o 

artigo original e as conclusões. O referencial teórico foi construído para subsidiar as etapas de 

análise e discussão do artigo original, em formato de revisão narrativa formatado para envio ao 

periódico Jornal Brasileiro de Pneumologia, sendo os dados coletados utilizando-se as bases 

Pubmed, Lilacs e Scielo, com artigos compreendidos entre os anos de 1982 a 2015 através dos 

seguintes descritores: asma, broncoespasmo induzido por exercício e hiperventilação eucápnica 
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voluntária. O artigo original produzido a partir da pesquisa encontra-se formatado para o 

periódico Chest e ambos serão submetidos à aprovação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Testes indiretos no diagnóstico do broncoespasmo induzido por exercício em 

asmáticos 

 

2.1 Resumo 

 

O broncoespasmo induzido por exercício (BIE) ocorre em indivíduos com e sem asma. A 

sintomatologia é geralmente súbita e de difícil diferenciação nos sintomas ocasionados pela 

atividade física intensa. O diagnóstico baseado nos sintomas é impreciso, sendo recomendado 

a realização de testes objetivos para comprovação do BIE. Diversos estímulos podem ser 

utilizados em um teste de broncoprovocação, sendo classificados em testes diretos e indiretos 

dependendo do estímulo utilizado. Este artigo apresenta uma revisão narrativa da literatura 

sobre a definição de BIE, fisiopatogenia, quadro clínico e diagnóstico do BIE através de 

métodos indiretos de broncoprovocação em asmáticos na prática clínica. 

 

Palavras–chave: Asma induzida por exercício. Diagnóstico. Asma. 

 

Abstract 

 

The exercise-induced bronchospasm (EIB) occurs in individuals with and without asthma, the 

symptoms are usually sudden and difficult to differentiate the symptoms caused by intense 

physical activity. Diagnosis based on symptoms is inaccurate and is recommended to carry out 

objective tests for the diagnosis of EIB. Several stimuli can be used in a bronchial provocation 

test and are classified into direct and indirect tests depending on the used stimulus. This article 

presents a narrative review of the literature on the definition of BIE, pathogenesis, clinical 

presentation and diagnosis of EIB through indirect methods of bronchial asthma in clinical 

practice. 

 

Key-words: Asthma exercise-induced. Diagnosis. Asthma. 
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2.2 Introdução 

 

Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aérea associada à hiperresponsividade 

brônquica, que leva a episódios recorrentes de sibilos, dispneia, opressão torácica e tosse, 

particularmente à noite ou no início da manhã. Esses episódios são uma consequência da 

obstrução ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento (CRUZ et al, 2012). 

Asma induzida por exercício (AIE) ou broncoespasmo induzido por exercício (BIE) são 

as denominações utilizadas para descrever o aumento transitório da resistência das vias aéreas 

ao fluxo de ar consequente ao broncoespasmo que ocorre após ou durante o exercício vigoroso. 

O BIE ocorre entre 40 % e 90% dos asmáticos e em um número variado de indivíduos sem 

história prévia de asma (5% a 20%) (McFADDEN,1994; WEILER et al. 2007; ANDERSON, 

KIPPELEN, 2012). Os termos BIE e asma induzida por exercício (AIE) tem sido usados de 

forma indiscriminada na literatura, porém o termo AIE não é recomendado por sugerir que o 

exercício causa a asma e não que este pode ser um agravante ou desencadeante apenas da crise 

de broncoespasmo (WEILER et al. 2010; PARSONS et al. 2013). O BIE é caracterizado por 

sintomas como tosse, chiado, aperto no peito ou fadiga durante ou após o exercício (PARSONS, 

2014). A suspeita de BIE deve ser confirmada por testes de broncoprovocação, embora seja 

frequentemente diagnosticada através de relato pelos pais ou próprio paciente de sintomas ao 

exercício (CRAPPO, 2000; SEEAR et al. 2005). Testes de broncoprovocação por exercício são 

utilizados também para determinar a efetividade das medicações prescritas para prevenir BIE 

ou avaliar os efeitos da terapêutica instituída aos asmáticos (CRAPPO, 2000; RUNDELL, 

SLEE, 2008). 

 

2.3 Histórico  

 Há séculos foi reconhecida a associação entre o exercício físico e as crises de asma. No 

ensaio sobre asma, Aretaeus da Capadócia, médico grego no século II dC, relata a primeira 

descrição precisa de asma, enfatizando sua associação com o exercício: "Se de corrida, 

exercícios de ginástica ou de qualquer outro trabalho, a respiração torna-se difícil, é chamada 

asma (KARAMANOU, ANDROUTSOS, 2011). Floyer, médico inglês em 1698 desenvolveu 

um tratado sobre asma em que fazia referência ao exercício físico como desencadeante das 

crises (SAKULA, 1984). Asma induzida por exercício (AIE) tornou-se popular apenas a partir 

da década de 60 e 70 quando começaram a surgir estudos realizados sobre o padrão de resposta 
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das vias aéreas ao exercício e a influência de drogas na AIE, principalmente em crianças, sendo 

relatado o primeiro estudo realizado por Herxheimer em 1946 (JONES, 1994).  

 

2.4 Definição e prevalência 

 

Broncoespasmo induzido por exercício (BIE) é o aumento transitório da resistência das 

vias aéreas ao fluxo de ar consequente ao broncoespasmo que ocorre após ou durante o 

exercício vigoroso (McFADDEN, GILBERT, 1994; WEILER, 2007). Sua apresentação clínica 

inclui tosse, chiado ou aperto no peito ocorrendo entre 5 a 30 minutos após exercício físico 

intenso (WEILER et al. 2007).  

A prevalência na população geral varia entre 5 e 20 % (WEILER et al. 2007). A 

prevalência de sintomas ao exercício em pacientes com asma tem sido relatada entre 40 e 90% 

(MCFADDEN, GILBERT,1994) sendo confirmado BIE entre 50% e 90% dos asmáticos 

(WEILER et al. 2007). A prevalência de BIE na população em geral é pobremente definida pois 

a maioria dos estudos epidemiológicos não difere população asmática de não asmática 

(RUNDELL, SLEE, 2001). A grande variabilidade reportada é consequência de fatores como 

diferença na intensidade do exercício, falta de uniformidade nos testes diagnósticos realizados 

e população estudada (MCFADDEN, GILBERT, 1994; WEILER et al.2007; PARSONS, 

2014). Outros fatores que podem influenciar na prevalência do BIE são a idade, o sexo e a etnia 

(WEILER et al. 2010; RUNDELL, SLEE, 2001). 

A Literatura corrente tem sugerido uma prevalência de BIE maior na população de 

atletas do que de não atletas, com prevalência relatada em estudos variando entre 30 a 70%, 

ocorrendo com maior frequência em nadadores e atletas de esportes de inverno (FITCH, 2008; 

WEILER et al. 2007; WEILER et al. 2010; BOULET, O’BYRNE 2015). Staldemann et al. 

analisando nadadores de competição encontrou uma prevalência de sintomas de 83% com 65% 

de positividade ao teste de HEV (STALDELMANN et al. 2011). Parsons et al. avaliando atletas 

de um time de colégio encontrou uma alta incidência de BIE (PARSONS et al. 2007).  

A despeito de como é prevalente o BIE, este ainda pode ser pouco diagnosticado por 

múltiplas razões. Estudos tem demonstrado que pacientes asmáticos com BIE são pobres 

percebedores dos sintomas de broncoespasmo (BARNERS, 1992; BARNERS, 1994). Sintomas 

respiratórios tem valor preditivo baixo para diagnóstico de BIE em atletas e não atletas (FITCH, 

2008; BOUGAULT et al. 2010, WEILER et al. 2010), além disso profissionais de saúde, 

parentes e treinadores podem não considerar o BIE como uma possível causa para queixas 

respiratórias durante o exercício nesta população (PARSONS, 2014).  
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A função das vias aéreas pode ser influenciada pela exposição aos alérgenos sazonais 

ou perenes, ar seco ou frio e poluentes, sendo estes efeitos maiores entre os asmáticos. Dentre 

as exposições ambientais que tem sido associadas ao BIE estão o ar frio ou seco, ozônio 

ambiental e matéria particulada em suspensão. Populações susceptíveis como crianças e aquelas 

com doenças pulmonares são mais sensíveis a um aumento agudo desta deposição nos pulmões 

durante o exercício, com evidências do aumento da hiperresponsividade das vias aéreas e 

diminuição da função pulmonar na exposição crônica a estes poluentes durante o exercício 

(PARSONS et al. 2013).Devido à alta ventilação minuto durante o exercício o efeito destes 

agentes pode ser mais evidenciado em atletas, o que justifica a variabilidade da prevalência 

relatada neste grupo e associada a fatores ambientais (FITCH, 2008). Em Recife, cidade com 

condições climáticas de alta umidade relativa do ar e de temperatura, Correia e col. estudando 

a associação entre atividade física e BIE encontrou uma prevalência de BIE de 46,3% em 134 

adolescentes asmáticos de 10 a 19 anos (CORREIA et al. 2012).  

A prevalência de BIE também se relaciona com a gravidade e o estado de controle da 

doença, pacientes com asma grave ou mal controlada tem maior chance de apresentar BIE e 

nestes casos a sua presença pode ser indicativa de necessidade de início ou intensificação da 

terapia (WEILER et al. 2010). Cassol e col. avaliando asmáticos entre 7 a 18 anos na cidade de 

Santa Maria, Rio Grande do Sul, encontrou uma positividade ao teste de broncoprovocação por 

exercício de 65% na população estudada e uma associação significativa entre a frequência do 

BIE e a gravidade da asma, dos pacientes relatados com asma moderada a grave, 100% 

desenvolveram BIE durante o teste de exercício (CASSOL et al., 2004).  

 

2.5 Patogênese 

 

O BIE representa a resposta das vias aéreas ao ressecamento e/ou resfriamento do 

epitélio brônquico inflamado resultante da hiperventilação provocada pelo esforço físico 

(McFADDEN,GILBERT 1994; ANDERSON, 2001).  O exercício é um gatilho muito comum 

de broncoconstricção em asmáticos e 80% de todos os indivíduos com asma crônica apresentam 

tais sintomas respiratórios induzidos pelo exercício em algum momento da doença (PARSONS, 

2014).   

O exercício vigoroso resulta na inalação de um volume alto de ar frio e seco e a perda 

de calor da mucosa respiratória induz a mudança de osmolaridade da superfície da via aérea 

(ANDERSON, HOLZER, 2000; WEILER et al. 2007).  A evaporação de água da mucosa induz 

uma alteração transitória da osmolaridade na camada de líquido periciliar que, por sua vez, 
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resulta na ativação de mastócitos e células epiteliais com liberação de mediadores pró-

inflamatórios, como histamina e leucotrienos, causando aumento da produção de secreção e dos 

tônus da via aérea, seguida de hiperemia, edema e congestão vascular, resultando em 

broncoespasmo (ANDERSON, HOLZER, 2000; MAKKER, HOLGATE, 1994; McFADDEN, 

GILBERT, 1994).  

Em adição aos mediadores inflamatórios liberados pelas alterações osmóticas, a 

inalação do ar frio resulta em vasoconstricção seguido por hiperemia reativa e edema   

aumentando assim o estreitamento provocado pela contração da musculatura brônquica 

(McFADDEN,GILBERT 1994; ANDERSON, 2001; WEILER et al. 2007). 

Substâncias que podem contribuir como desencadeadores do BIE podem estar 

relacionadas ao esporte praticado. Nadadores de competição que permanecem na piscina várias 

horas por semana, inalam uma grande quantidade de contaminantes que permanecem na 

superfície da água, que contém componentes do gás clorídrico, levando a irritação e inflamação 

das vias aéreas nestes atletas (WEILER et al 2007; THICKETT,2002). 

Condições basais do paciente também possuem influência direta no desencadeamento 

do BIE. Em um indivíduo com inflamação preexistente da via aérea ou hiper-reatividade 

brônquica, uma amplificação dos mecanismos descritos acima é esperada. Características do 

esporte como tipo do exercício, local de realização e qualidade do ar inspirado também terão 

influência direta sobre o BIE (WEILER et al.2007). 

A predisposição ao desenvolvimento do BIE varia bastante entre os indivíduos com 

asma e embora os eventos que provocam o BIE ainda não sejam completamente 

compreendidos, é evidente que mediadores inflamatórios, incluindo a histamina, triptase e 

leucotrienos, são liberados para as vias respiratórias a partir de fontes celulares, incluindo 

eosinófilos e mastócitos (HALLSTRAND,2005; MICKLEBOROUGH et al. 2005). Recentes 

estudos têm avançado na compreensão do BIE como uma síndrome que é causada pelo aumento 

da produção de tais mediadores inflamatórios (HALLSTRAND, 2012). Testes de exercício 

servem como um estímulo para o epitélio das vias aéreas e leucócitos adjacentes, resultando em 

liberação sustentada de leucotrienos e prostaglandinas em associação com a contração do 

músculo liso das vias aéreas. Várias linhas de evidência indicam que os mastócitos e os 

eosinófilos são as principais fontes de mediadores inflamatórios nesta desordem e tais estudos 

sugerem que o epitélio das vias respiratórias serve como um importante regulador da produção 

de mediadores inflamatórios pelos leucócitos (HALLSTRAND, 2012). 
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2.6 Diagnóstico 

 

A história completa e o exame físico devem ser realizados criteriosamente, porém, o 

diagnostico baseado exclusivamente nos sintomas tem pouca acurácia e não deve ser realizado 

com a observação exclusiva destes, podendo levar a um aumento do número de diagnósticos 

imprecisos e aumento da morbidade (RUNDELL et al. 2001; WEILER et al. 2010; PARSONS, 

2007, PARSONS et al. 2013).  

As manifestações clínicas do BIE são muito variáveis, pouco específicas e com baixo 

valor preditivo para confirmar objetivamente o diagnóstico de BIE (WEILLER et al. 2010). 

Podem variar desde um prejuízo na performance em exercícios até broncoespasmo grave em 

casos raros (PARSONS, 2014). Sintomas comuns incluem tosse, chiado, aperto no peito e 

dispneia. Evidencias mais sutis incluem fadiga, piora na performance em exercícios físicos e a 

diminuição de realização de exercícios principalmente em crianças na idade escolar (RUNDEL 

et al. 2001; RUNDEL, SLEE, 2008; WEILER et al. 2007; PARSONS, 2014).  

Os sintomas não são bem correlacionados com um teste diagnóstico positivo, porém 

tosse e aperto no peito são os sintomas mais sugestivos de BIE. Rundell e col. ao compararem 

a presença de sintomas com a positividade do teste de exercício em uma população de atletas 

de elite, encontraram a tosse como o sintoma mais comumente reportado nos atletas com teste 

de exercício positivo (RUNDELL et al. 2001). Nestes, o diagnóstico de asma deve ser feito 

com base na história de padrões de sintomas característicos e documentação de limitação do 

fluxo de ar variável, por meio de testes de reversibilidade broncodilatadora ou outros meios, 

tais como testes de broncoprovocação (BOULET, O’BYRNE, 2015).  

Condições clínicas que comumente podem mimetizar o BIE e que devem ser 

consideradas na avaliação inicial incluem disfunção de cordas vocais, doença do refluxo 

gastroesofágico e rinite alérgica e causas menos comuns como as doenças cardíacas, entre elas 

as arritmias, miocardiopatias e shunts cardíacos. Testes específicos para elucidação diagnóstica 

podem ser necessários (PARSONS, 2014). Testes objetivos como a espirometria antes e depois 

da terapia broncodilatadora podem ajudar a identificar atletas cuja função pulmonar esteja 

prejudicada em repouso. Porém, a maioria dos pacientes que apresentam BIE tem uma função 

pulmonar basal normal. Nestes pacientes a espirometria sozinha não é adequada para o 

diagnóstico de BIE, sendo recomendada a realização de testes de broncoprovocação 

(RUNDELL et al. 2000; PARSONS, 2014). 

Os testes diagnósticos podem ser de dois tipos: Diretos, quando um agente 

farmacológico como metacolina ou histamina age como agente provocador do broncoespasmo 
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diretamente nas vias aéreas, ou indiretos, em que o exercício ou um substituto como a 

hiperventilação eucápnica voluntária (HEV), a inalação de manitol ou solução salina 

hipertônica é o agente provocador da broncoconstricção, causando a liberação de mediadores 

endógenos (prostaglandinas, leucotrienos e histamina) responsáveis pela contração da 

musculatura lisa das vias aéreas (WEILER 2007et al.; WEILER et al.2010). Testes de 

broncoprovocação que utilizam estímulos indiretos tem uma maior especificidade para 

identificar indivíduos com asma em atividade e que tem um potencial de resposta ao tratamento 

com drogas anti-inflamatórias (ANDERSON, BRANNAN, 2003).  

O primeiro teste desenvolvido foi o teste de exercício, posteriormente, a HEV foi 

desenvolvida como um substituto ao teste de exercício. A inalação de soluções hipertônicas foi 

introduzida para mimetizar os efeitos da desidratação por evaporação de água das vias aéreas 

que ocorre na hiperventilação. A vantagem de utilizar um teste indireto é que uma resposta 

positiva indica que células inflamatórias estão presentes nas vias aéreas em número suficiente 

para indicar atividade da doença no momento do teste (ANDERSON, BRANNAN, 2003). 

Testes indiretos causam a liberação de mediadores endógenos que levam a contração do 

músculo liso das vias aéreas. A hiperresponsividade dos testes indiretos é frequentemente 

associada com eosinofilia no expectorado, porém este achado não é um pré-requisito porque o 

mastócito é a fonte mais importante de mediadores inflamatórios. O mecanismo para a redução 

hiperresponsividade com o uso de corticoides inalados em testes indiretos provavelmente 

envolve ambos os mastócitos e eosinófilos, sendo apropriados para informar sobre o papel dos 

agentes anti-inflamatórios no tratamento do BIE (ANDERSON et al. 2010). 

Testes indiretos são mais específicos e preferidos para diagnóstico de asma não 

confirmada ou para monitorização da terapia medicamentosa (ELIASSON et al. 1995; 

RUNDELL et al. 2001; WEILER et al.2010). Ambos os testes devem ser conduzidos por 

profissionais treinados e seguindo protocolos de execução (WEILER et al. 2010; PARSONS et 

al. 2013). Eles devem ser a estratégia preferida para monitorizar o tratamento da asma, pois a 

hiperresponsividade das vias aéreas é associada com inflamação e esta pode ser suprimida com 

o uso de corticoides (RUNDEL, SLEE, 2008). A sensibilidade aos desafios indiretos é reduzida 

ou mesmo totalmente inibida por tratamento com corticosteróides inalados e uma resposta 

positiva a um estímulo indireto reflete inflamação ativa da via aérea (ANDERSON et al. 2010). 

Antes da realização dos testes indiretos, os pacientes devem ser orientados a retirar suas 

medicações inalatórias por intervalo de tempo apropriado. Broncodilatadores de curta duração, 

cromoglicato de sódio ou brometo de ipatrópio devem ser suspensos 8 horas antes do exame; 

broncodilatadores de longa duração por 48 horas antes e antagonistas dos leucotrienos por 4 
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dias. Corticosteroides podem ser retirados no dia do estudo, mas esta conduta é flexível e 

depende do que está sendo investigado (ANDERSON, BRANNAN, 2003). 

  

Broncoprovocação com exercício 

 

O teste de broncoprovocação pelo exercício é indicado para o diagnóstico de BIE em 

indivíduos com história de limitação aos esforços físicos por broncoespasmo (RUBIN et al. 

2002). Outra indicação para a realização da broncoprovocação pelo exercício é a avaliação da 

resposta de medicações específicas para BIE especialmente os efeitos anti-inflamatórios de 

drogas utilizadas para o controle da asma (RUBIN et al. 2002; ANDERSON, BRANNAN, 

2003). 

O estímulo para o exercício provocar broncoconstricção é a perda de água por 

evaporação da superfície da via aérea durante o processo de condicionamento de grandes 

volumes de ar em curto intervalo de tempo (ANDERSON 2000). 

O teste de exercício foi o primeiro teste a ser padronizados e utilizado para identificar o 

broncoespasmo induzido por exercício (BIE) (ANDERSON et al. 2010). É realizado 

submetendo o paciente ao exercício físico com duração intensidade, ventilação minuto e 

umidade do ar inalado controlados (WEILER et al 2010; PARSONS et al. 2013). A ventilação 

necessária para um teste válido é de pelo menos 17,5 vezes do VEF1, e de preferência superior 

a 21 vezes do VEF1 (ANDERSON, 2001; PARSONS et al. 2013).  

Medição de ventilação durante o teste para BIE permite que sejam feitas comparações 

sobre o efeito do mesmo estímulo ao longo do tempo e entre indivíduos (ANDERSON, 2001). 

Os testes com exercício em laboratórios de função pulmonar são métodos efetivos no 

diagnóstico do BIE, porém podem resultar em falsos-negativos se o estímulo de exercício não 

é suficientemente intenso (PARSONS, 2014). Atividades esportivas específicas são mais 

relevantes para atletas de elite que podem ser testados durante a atividade que provoca sintomas 

(RUNDELL et al.2001). 

O protocolo ideal para detectar BIE envolve um rápido aumento da intensidade de 

exercício durante aproximadamente 2-4 minutos para atingir um nível elevado de ventilação. A 

maioria dos protocolos recomendam respirar o ar seco (10 mg H2O / L) enquanto correr ou 

pedalar de bicicleta em uma carga suficiente para elevar a frequência cardíaca para 80-90% do 

máximo previsto (HABY et al. 1994; HABY et al. 1995; ANDERSON et al. 2010; PARSON 

et al. 2013) ou ventilação para chegar a 17,5-21 vezes do VEF1 (ANDERSON, 2001; 

ANDERSON et al. 2010). Uma vez que este nível de exercício é atingido, deve-se continuar o 
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exercício por mais 4-6 minutos. Estas metas são mais rapidamente alcançadas com exercício de 

corrida em comparação com o ciclismo (ANDERSON, KIPPELEN,2012). 

 Durante o teste com exercício a frequência cardíaca (FC), a saturação de oxigênio da 

hemoglobina (SpO2) por oximetria de pulso e a ventilação minuto devem ser monitorados. A 

FC e SPO2 devem ser verificados também após o teste durante o período de recuperação. O 

controle destas variáveis aumenta a reprodutibilidade do teste (WEILER et al. 2007). Os riscos 

e os possíveis sintomas devem ser explicados previamente para os pacientes. A complicação 

mais comumente observada é a broncoconstrição grave, a qual pode ser revertida prontamente 

com uso de beta-2-adrenérgico via inalatória (RUBIN et al. 2002). 

 

Medidas de função pulmonar em série após um desafio com exercício (comumente 

esteira ou bicicleta estacionária) ou hiperpneia são utilizados para determinar se há BIE e para 

quantificar a gravidade do distúrbio, sendo preferível avaliar a medida do Volume Expiratório 

Forçado no primeiro segundo (VEF1), por ser uma medida de melhor repetibilidade (ENRIGHT 

et al. 2004; PARSONS et al. 2013). De acordo com as diretrizes da American Thoracic Society 

(ATS) e European Respiratory Society (ERS) pelo menos duas manobras reprodutíveis do 

VEF1 são medidas em série após o teste de exercício, com o maior valor aceitável registrados 

em cada intervalo (ANDERSON et al. 2010; CRAPPO et al.2000). O VEF1 deve ser medido 

aos 5, 10, 15, e 30 minutos após o exercício, mas esta aferição pode ser mais frequente se uma 

resposta importante é esperada (ANDERSON, 2001; ANDERSON, BRANNAN, 2003; 

WEILER et al.2010). 

A resposta das vias aéreas é expressada como o percentual de queda do VEF1 em relação 

ao valor basal, com o valor de queda usado para o diagnóstico sendo maior ou igual a 10% em 

duas medições, e a gravidade do BIE deverá ser graduada em leve, moderada e grave se o 

percentual de queda do VEF1 é > 10% até 25%, >25% até 50%, e >50%, respectivamente 

(RUNDELL et al 2008; WEILER et al. 2010). Mais recentemente alguns autores tem 

considerado a redução de VEF1 > de 10% em pelo menos um momento como positividade do 

teste (PARSONS et al. 2013) Valores maiores (> 15% de redução do VEF1) tem sido 

recomendados por alguns autores para o diagnóstico do BIE em crianças (GODFREY et 

al.1999; HABY et al. 1994;  HABY et al.1995).  

O teste de broncoprovocação com exercício tem uma boa especificidade com 

sensibilidade variável demonstrada em diversos estudos, dependendo das condições de 

temperatura e umidade do ar nas quais o teste é realizado. Goldberg avaliou a positividade dos 

testes nas diversas estações do ano e mostrou que o percentual de resultados positivos no verão 
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foi metade do obtido em qualquer outra época, podendo refletir uma menor sensibilidade do 

teste diagnóstico num período de diminuição de atividade da asma, sugerindo considerar a 

repetição do teste nestes casos (GOLDBERG et al. 2005).  

Alternativas para o teste de exercício foram desenvolvidas e podem ser mais fáceis de 

implementar na prática. Estes substitutos incluem Hiperventilação Eucápnica Voluntária 

(HEV) e inalação de aerossóis hiperosmolares de 4,5% de solução salina ou manitol em pó seco 

(PARSONS et al. 2013). Embora não sejam completamente sensíveis ou específicos para BIE, 

todos eles têm utilidade para a identificação de vias aéreas hiperresponsivas consistente com 

um diagnóstico de BIE (ANDERSON et al.2009; PARSONS et al. 2007; RUNDELL et 

al.2004). 

HEV 

Descrita pela primeira vez na década de 80 (AQUILINA, 1983) a hiperventilação 

eucápnica voluntária (HEV) é um método simplificado de hiperventilação de gás seco que pode 

ser econômica e clinicamente útil (HURWITZ et al. 1995). A hiperventilação com ar seco ou 

frio e seco tem mais sensibilidade do que o exercício, e talvez mais específica do que testes 

farmacológicos (ELIASSON et al. 1992), com uma pequena taxa de testes falsos negativos 

(RUNDELL et al.2004). 

A resposta das vias aéreas ao respirar o ar seco leva a consequências osmóticas e 

térmicas com perda de água por evaporação a partir da superfície das vias aéreas em resposta 

ao umedecimento do ar, semelhantes às encontradas na realização do exercício (ANDERSON, 

HOLZER,2000; ANDERSON, BRANNAN, 2003). Este estímulo tem potencial para causar 

tosse e produção de muco na ausência de estreitamento das vias aéreas. Quando a inflamação 

está presente, um ambiente hiperosmolar pode resultar na liberação de mediadores que induzem 

a contração dos bronquíolos (ANDERSON, 2001). 

As indicações para realização da HEV são as mesmas do teste de exercício, porém a 

HEV é responsável por um estímulo mais potente que o exercício para provocar 

broncoconstricção (ANDERSON, BRANNAN, 2003). A HEV se correlaciona bem com o BIE 

em atletas (WEILER et al.2007), sendo aceita pelo Comitê Médico Olímpico Internacional para 

confirmação da presença de BIE em atletas e justificativa do uso de broncodilatadores antes das 

competições. Nesta população sintomas respiratórios não são bons preditores de BIE 

(RUNDELL et al. 2001), sendo este método reconhecido na indicação médica para o uso 

profilático de broncodilatadores antes do exercício (ANDERSON,2001).   
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O teste requer que o indivíduo respire ar seco de um cilindro de gás enriquecido com 

5% de dióxido de carbono (CO2) em uma manobra de hiperventilação que alcance 21 a 30 

vezes o VEF1, representando 60 a 80% da ventilação voluntária máxima (VVM), 

respectivamente por 6 minutos.  Um valor alvo de 30 vezes o VEF1 é recomendado para atletas 

de elite ou para aqueles indivíduos bem treinados que regularmente realizam exercício sem 

medicação. Naqueles sabidamente asmáticos ou com história de BIE sem tratamento regular 

uma ventilação de 21 vezes o VEF1 é indicado (ANDERSON, 2001). O ar liberado do cilindro 

é coletado em um balão e inalado por via oral através de válvula unidirecional de baixa 

resistência como ilustra a figura abaixo. Uma redução do VEF1 igual ou superior a 10% ou 

mais do valor pré-teste é considerado positivo (ARGYROS et al.1995; ANDERSON,2001). 

 

A hipocapnia induzida pela hiperventilação pode causar broncoconstrição em pessoas 

com e sem asma, devendo a eucapnia ser assegurada pela utilização de uma mistura de ar 

contendo 5% de CO2, o que aproximará o CO2 alveolar aos níveis normais durante a manobra 

(ARGYROS et al.1995).  

A HEV é um teste potente para provocar BIE em asmáticos clinicamente responsivos 

ao exercício bem como os sintomas relatados durante o teste são semelhantes aos reportados no 

exercício, requerendo para isso equipamentos de custo menor.  A HEV pode induzir as mesmas 

taxas de ventilação do teste de exercício e esta pode ser sustentada por 6 minutos. A resposta 

das vias aéreas ocorre nos primeiros 10 minutos de cessação da hiperpneia assim como no 

exercício, tendo uma maior especificidade na identificação do BIE em indivíduos com asma 

clinicamente reconhecida e sendo utilizada com segurança em adultos e crianças. 
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(ANDERSON, 2001). Estudo realizado para avaliação da utilidade clínica da HEV na prática 

clínica diária, demonstrou boa tolerabilidade pelos pacientes e foi diagnóstica na maioria dos 

indivíduos, com uma positividade de 28% a HEV entre os indivíduos estudados (BRUMMEL 

et al.2009).  

Stadelmann e col. avaliando a repetibilidade da HEV em nadadores de competição 

encontrou uma concordância significativa entre os dois testes realizados (STADELMANN et. 

al. 2011). Estudo avaliando a reprodutibilidade de teste de exercício na avaliação do BIE sob 

condições controladas em população com sintomas sugestivos de asma, mostrou uma 

concordância de 76% entre os testes (ANDERSON et al.2010). Não encontramos até o presente 

momento, dados na literatura sobre repetibilidade da HEV na população pediátrica e 

adolescente asmática. 

 

Teste com solução salina hipertônica   

 

 Usado para identificar BIE em asmáticos, é um teste indireto, econômico e de fácil 

administração. Os resultados são comparáveis aos dos testes com HEV e exercício, com a 

vantagem de permitir a coleta simultânea de amostras de escarro para análise celular e de 

mediadores inflamatórios (ANDERSON, BRANNAN, 2003; RUNDELL et al. 2008). As 

indicações para a realização do teste são as mesmas descritas para testes de exercício e HEV 

(ANDERSON, BRANNAN, 2003). 

O teste é realizado inalando-se aerossol de solução salina hipertônica (4,5%), gerado 

através de um nebulizador ultrassônico de alto débito, com aumentos progressivos no tempo de 

exposição, até atingir 15,5 minutos. A exposição inicial é de 30 segundos, inicia-se com 30 

segundos de exposição e se o percentual de redução do VEF1 for menor que 10%, o tempo de 

exposição será duplicado (Ex. 30 segundos, 60 segundos, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos) e o 

VEF1 é medido 1 minuto após cada exposição. O teste é encerrado quando o VEF1 cair 15% 

ou mais ou quando a dose total administrada alcançar 23g em 15,5 minutos (ANDERSON et 

al. 2003; RUNDELL et al. 2008). Estudos realizados em crianças menores têm mostrado uma 

boa tolerabilidade da técnica (ANDERSON et al.2003).  

A inalação de salina hipertônica produz uma resposta dose-dependente o que possibilita 

classificar a gravidade da HRB e do nível da inflamação em pacientes asmáticos (RUNDELL 

et al.2008), tendo sido utilizada na identificação da BIE em asmáticos, além da auxiliar na 

identificação de doença ativa em sintomáticos e não sintomáticos (RUNDELL et al. 2008).  
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Teste de inalação com Manitol 

 

Agentes como manitol são conhecidos em liberar mediadores dos mastócitos e 

eosinófilos. Um teste com manitol oferece a oportunidade tanto para o diagnóstico como para 

a avaliação da inflamação da via aérea (ANDERSON et al.2010). 

A inalação com manitol aumenta a osmolaridade da superfície da via aérea e causa 

liberação dos mesmos mediadores inflamatórios descritos no teste de exercício e HEV 

(ANDERSON, KIPELLEN, 2012). A sensibilidade do manitol em identificar indivíduos com 

queda no VEF1 de >10%, >15%, e > 20% foi de 64,1%, 75,3% e 82,7% respectivamente em 

estudo comparativo com a metacolina na identificação do BIE, a concordância entre os testes 

foi entre 62 e 69% (ANDERSON et al. 2009) O manitol é administrado em doses de 

0,5,10,20,40,80,160 mg via inalatória. As doses de 80 mg e 160 mg são administradas em 

múltiplas doses com capsulas de 40 mg. Após a inalação de cada capsula o paciente é instruído 

a prender a respiração por 5 segundos. São realizadas ao menos duas manobras repetidas de 

mensuração do VEF1 60 segundos após cada dose e o maior VEF1 é usado no cálculo. O VEF1 

medido após a capsula de 0mg servirá como valor de cálculo para mensuração da queda. Se há 

uma queda de pelo menos 10% no VEF1 em uma dessas medições, esta é repetida. O teste é 

considerado positivo se ocorrer redução de VEF1 > 15% e cessa se uma dose cumulativa de 

635 mg for administrada (ANDERSON et al. 2003).  

 

     Conclusões 

Os testes indiretos têm utilidade clínica na identificação de BIE que é consistente com 

inflamação das vias aéreas e resposta ao tratamento. O maior determinante no diagnóstico 

correto e definição da gravidade do BIE é a metodologia utilizada no teste. Para o teste de 

exercício e HEV, a VVM alcançada durante o desafio e as condições do ar inspirado podem 

modificar a resposta e devem ser cuidadosamente controladas. Na monitorização da efetividade 

do tratamento por testes de exercício é importante a comparação com as condições alcançadas 

no teste inicial. A HEV descrita nesta revisão, utiliza equipamentos que ocupam menor espaço 

em laboratórios de função pulmonar e de menor custo em relação aos testes de exercício, com 

boa sensibilidade e especificidade e deve ser considerada como substituta ao teste de exercício 

no diagnóstico do BIE em crianças e adolescentes asmáticos. Estudo realizado para avaliação 

da aplicabilidade clínica da HEV na população geral mostrou que o teste foi diagnóstico em 

uma grande maioria dos pacientes, considerando a HEV um excelente método diagnóstico de 

BIE na prática diária. 
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2.7  Justificativa  

 

Uma vez que não há correlação entre as queixas clínicas e o BIE, a história clínica de 

forma isolada não deve ser usada para confirmar ou excluir seu diagnóstico na ausência de um 

teste objetivo (WEILLER et al 2007). A hiperventilação eucápnica voluntária tem sido indicada 

por sociedades internacionais como um substituto válido ao teste de corrida no 

desencadeamento do BIE para fins diagnósticos (PARSONS et al., 2013).  

A fim de investigar a repetibilidade de medições, um estudo deve fazer pelo menos duas 

medições por sujeito em condições idênticas. Isto significa que as medições devem ser 

realizadas pelo mesmo método de medição, ou mesmo observador, quantificando a 

concordância e confiabilidade das medições (BARTLETT et al.2008). Devido à necessidade de 

um diagnóstico objetivo do BIE por métodos confiáveis, reprodutíveis e de baixa complexidade 

na população asmática pediátrica e à ausência de estudos avaliando métodos alternativos e 

práticos ao diagnóstico do BIE nesta população, faz-se necessário tal avaliação sob condições 

controladas, minimizando variáveis que possam interferir na repetibilidade da HEV, 

determinando-se assim a concordância entre os testes e suas implicações na prática clínica 

diária para o diagnóstico e avaliação do tratamento do BIE em asmáticos.  

Não identificamos na literatura até o momento dados sobre a repetibilidade da HEV na 

população asmática pediátrica e adolescente que definam a concordância deste teste diagnóstico 

controlando-se as variáveis de condições ambientais e intensidade do exercício. Faz-se 

necessário a avaliação da repetibilidade da HEV sob tais condições, determinando-se a 

concordância entre os testes e suas implicações na prática clínica diária para o diagnóstico e 

avaliação do tratamento do BIE em crianças e adolescentes asmáticos. 
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2.8.Objetivos: 

 

 2.8.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a repetibilidade da resposta brônquica avaliada através da redução do volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) após o teste de hiperventilação eucápnica 

voluntária (HEV) realizada em crianças e adolescentes asmáticos. 

. 

 2.8.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar a concordância entre duas medidas do (VEF1) de um mesmo paciente após 

a realização do teste de hiperventilação eucápnica voluntária.  

Determinar o intervalo de confiança das medidas de redução do volume expiratório 

forçado no primeiro segundo (VEF1) após a realização do teste de hiperventilação eucápnica 

voluntária em dois momentos com intervalo de até 96 horas entre os testes.  

Comparar a intensidade da queda do VEF1 em relação aos valores basais nos 3º, 5º, 7°, 

10º, 15º e 30º minutos após a realização da HEV nos dois momentos de teste em crianças e 

adolescentes asmáticos.  

 Comparar a taxa de ventilação atingida durante a HEV nos dois momentos de teste. 

 

2.9.Hipótese 

 

Não existe diferença na proporção de indivíduos com redução >10% no VEF1 em 

relação ao valor basal após a realização do teste de HEV em dois momentos, em crianças e 

adolescentes, controlando-se as variáveis de condições ambientais, duração do exercício e do 

ar inspirado. 
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3. Métodos 

 

3.1. Delineamento do estudo: 

 Trata-se de um estudo de avaliação de repetibilidade de teste diagnóstico com a 

comparação dos resultados obtidos em mais de uma ocasião, em uma mesma amostra de 

pacientes selecionada por conveniência. A hiperventilação eucápnica voluntária foi realizada 

em crianças e adolescentes asmáticos em dois momentos, com um intervalo de até 96 horas 

entre os dois testes, e pelo mesmo examinador.  

 

Fluxograma 

 

 

 

 

 3.2. Local e Período da Pesquisa: 

 

 O presente estudo foi realizado no Serviço de espirometria do Hospital das 

Clínicas de Pernambuco no período de setembro de 2014 a fevereiro de 2015. 

 

 

3.3 População da Pesquisa: 

  

Crianças e adolescentes com diagnóstico médico de asma, atendidos nos ambulatórios 

de Pneumologia, Pediatria e Alergologia do Hospital das Clínicas de Pernambuco. As crianças 

e os adolescentes estudados tiveram o diagnóstico de asma dado por médicos especialistas dos 

referidos ambulatórios e o controle da asma avaliado pelo pesquisador através do Asthma 

Control Test (ACT). 

 

 

 

SELEÇÃO

TCLE

CRITÉRIOS DE 
INCLUSÃO E 
EXCLUSÃO

DIA 1 

ESPIROMETRIA 
BASAL

HEV

ESPIROMETRIAS 
SEQUENCIAIS 

EXCLUÍDOS  10 
PACIENTES QUE NÃO 

COMPARECERAM 
PARA SEGUNDO DIA 

DE TESTE

DIA 2  
ESPIROMETRIA 

BASAL 
HEV   

ESPIROMETRIAS 
SEQUENCIAIS 
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3.3.1 Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)  

 

Foi devidamente lido e esclarecido para os pais ou responsáveis e solicitado a 

sua assinatura de consentimento de participação dos menos no estudo pelos pais, 

crianças e adolescentes participantes. 

 

3.3.2 Critérios de Inclusão: 

 Crianças e adolescentes com diagnóstico clínico de asma intermitente e 

persistente (leve e moderada), entre 10 e 18 anos de idade, de ambos os sexos, que não 

pratiquem atividade física diária e cujos responsáveis tenham aceitado que participem do estudo 

através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O diagnóstico da 

asma foi baseado nos critérios clínico e funcional determinados pelas Diretrizes do Manejo de 

Asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (CRUZ et al., 2012). 

 

   3.3.3 Critérios de Exclusão: 

 

             Crianças e adolescentes com crise de asma aguda nas 4 semanas que antecedem os 

testes e no dia de sua execução; 

Crianças e adolescentes com asma não controlada de acordo com o Asthma Control 

TestTM adaptado para a língua portuguesa (ACT < 19) (CRUZ et al., 2012); 

Sintomatologia de infecção das vias respiratórias nas seis semanas que antecedem as 

avaliações; 

 VEF1 < 60% do previsto – contraindicação relativa (CRAPO et al. 2000); 

VEF1 < 50% do previsto – contraindicação absoluta (CRAPO et al. 2000); 

Incapacidade de realizar manobra de expiração forçada e de ventilação voluntária 

máxima. 

  

3.3.4.Tipo e Processo de Amostragem: 

 

Foi utilizada uma amostra por conveniência das crianças e dos adolescentes asmáticos 

atendidos nos ambulatórios de Pediatria, Pneumologia e Alergologia do Hospital das Clínicas 

de Pernambuco. 
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3.3.5 Definição de Termos 

 

 Definição Teórica Definição    Operacional 

Asma Doença inflamatória 

crônica das vias aéreas 

decorrente de 

hiperresponsividade das 

mesmas. 

Diagnóstico clínico: 

um ou mais sintomas como 

dispneia, tosse crônica, 

sibilância, opressão ou 

desconforto torácico, 

sobretudo à noite ou nas 

primeiras horas da manhã. 

Diagnóstico 

Funcional: redução do VEF1 

e da relação VEF1/CVF e a 

reversibilidade 

Broncoespasmo 

Induzido por Exercício 

Físico 

Estreitamento 

provisório das vias aéreas 

durante ou logo após a 

realização de atividade física 

aeróbica. 

Redução do Volume 

Expiratório Forçado no 

primeiro segundo (VEF1) ≥ 

10% do basal. 

Testes de 

Broncoprovocação 

Manobras de indução 

do broncoespasmo. 

Hiperventilação 

Eucápnica Voluntária. 

  

 

3.3.6 Categorização das Variáveis: 

 

Variáveis Definição 

Teórica 

Definição 

Operacional 

Categorizaçã

o 

Broncoespasm

o Induzido pelo 

Exercício 

Estreitament

o provisório das vias 

aéreas durante ou 

logo após a 

realização de 

Redução do 

Volume 

Expiratório 

Forçado no 

primeiro segundo 

(VEF1) ≥ 10% do 

Presente   

Leve > 10% < 

20% 

Moderado > 

20% < 30% 

Grave > 30% 
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atividade física 

aeróbica. 

basal em duas 

aferições, Através 

da HEV 

Ausente 

 

Temperatura Grau de 

agitação das 

moléculas de um 

corpo. 

 

Temperatur

a corporal entre 

36°C e 37°C. 

Temperatur

a ambiente do 

laboratório entre 

22-25 C 

Números 

contínuos em graus 

Celsius °C 

Umidade do ar Quantidade 

de vapor de água 

existente na 

atmosfera. 

Umidade 

entre 50% e 60%. 

Números 

contínuos em 

porcentagem. 

Idade Tempo de 

vida. 

Idade entre 

10 e 18 anos. 

Números 

contínuos em anos 

completos. 

Altura Dimensão de 

um corpo. Definição 

clinica altura do 

indivíduo 

Grandeza 

escalar. 

Números 

contínuos centímetros 

(cm). 

Peso Ação da 

gravidade sobre o 

corpo. 

Grandeza 

escalar. 

Números 

contínuos em 

quilograma (Kg). 

 

 

3.4 Procedimentos Operacionais 

 

 Os pacientes e seus responsáveis foram informados sobre os objetivos e etapas 

do estudo e convidados a ler, em conjunto com o pesquisador, o termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE). Após concordância e assinatura do termo, foram submetidos à triagem 

de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Caso utilizassem broncodilatadores beta-
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adrenérgicos de curta ação era solicitada a suspensão 8 horas antes dos testes e, para os de longa 

ação, um intervalo de suspensão de 48 horas (CRAPO et al. 2000). 

As crianças e os adolescentes que atenderam os critérios de inclusão foram submetidos 

à avaliação antropométrica pelo examinador, determinando-se o peso, em quilogramas (Kg), a 

altura, em centímetros (cm), e o índice de massa corpórea (IMC), em quilogramas de peso 

dividido pela altura em metros elevada ao quadrado (Kg/m²).  Em seguida era realizada a 

espirometria basal pelo mesmo examinador com determinação dos valores basais da 

Capacidade Vital Forçada (CVF), do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1). 

 

 Padronização das Técnicas: 

 

 Espirometria 

 

As técnicas utilizadas para a determinação do volume expiratório forçado no primeiro 

segundo foram estabelecidas pelas Diretrizes para Testes de Função Pulmonar, da Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (PEREIRA, et al., 2002) e os padrões internacionais 

determinados pela American Thoracic Society (MILLER, et al. 2005) atendendo aos critérios 

de aceitação e reprodutibilidade nas manobras de expiração forçada selecionadas. 

Através da espirometria foram obtidos o volume expiratório forçado no primeiro segundo 

(VEF1) e foi calculada a ventilação voluntária máxima (VVM) que era de 21 vezes o valor 

absoluto do VEF1 obtido (PARSONS e col. 2013). O procedimento foi realizado utilizando-se 

o espirômetro (KitMicro, Cosmed, Roma, Itália) após a calibração diária do mesmo realizada 

pelo examinador. O local de realização do teste (Laboratório de Avaliação Funcional Pulmonar 

–Serviço de Pneumologia – hospital das Clínicas da UFPE) teve temperatura e umidade do ar 

determinados por um termo- higrômetro.  

Caso as crianças e adolescentes não estivessem incluídos nos critérios espirométricos 

de contraindicação à realização do teste de broncoprovocação, eram submetidos em seguida à 

espirometria, ao teste de hiperventilação eucápnica voluntária (HEV) realizado pelo mesmo 

examinador. Após o exame inicial era agendado um retorno ao serviço em intervalos de até 96 

horas para realização de um segundo teste de HEV no mesmo horário do dia, com o mesmo 

examinador, utilizando-se as mesmas técnicas espirométricas e de calibração do equipamento 

acima descritas. No retorno para realização do segundo teste de HEV, eram revistos através de 

avaliação clínica e questionário a presença de sintomas de exacerbação, infecção de vias aéreas 

ou uso de medicação de resgate, presentes nos critérios de exclusão.  
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 Teste da Hiperventilação Eucápnica Voluntária: 

 

O teste da HEV foi realizado nas duas ocasiões pelo mesmo examinador com o indivíduo 

respirando ar seco adicionado  de 5% de dióxido de carbono (CO2) e  de uma mistura dos gases 

oxigênio (O2 - 21%) e nitrogênio (N2 – 74%), em manobra de hiperventilação para alcançar 

aproximadamente 21 vezes o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), 

representando 60% da ventilação voluntária máxima (VVM), durante 6 minutos (ANDERSON, 

KIPPELEN, 2012, PARSONS e col.2013). 

A mistura de gases foi fornecida em torpedo e  liberada por meio de manômetro para um 

saco de Douglas e a partir deste inalada pelo  paciente através de bocal com válvula 

unidirecional de baixa resistência (Laerdal® Pocket Mask®) durante 6 minutos (Figura 1 – 

diagrama; Figura 2 - foto do paciente e do equipamento). A ventilação minuto foi medida 

através de ventilômetro analógico (Nspire Health ltda. Série 3180S). Como a hipocapnia 

induzida pela hiperventilação poderia causar broncoconstrição em pessoas com e sem asma, a 

eucapnia foi assegurada pela utilização de uma mistura de ar contendo 5% de CO2, o que 

aproxima o CO2 alveolar aos níveis normais durante uma hiperventilação de 30 a 110 L/min. 

(ANDERSON, KIPPELEN, 2012, ARGYROS et al. 1996).  

O VEF1 foi determinado em duplicata antes e após 3, 5,7, 10, 15 e 30 minutos da manobra 

de HEV. O teste foi considerado positivo quando houve redução igual ou superior a 10% do 

valor basal de VEF1 presente em dois pontos consecutivos após a manobra de HEV 

(ANDERSON, KIPPELEN, 2012), sendo considerado para a análise estatística os valores 

percentuais de redução do VEF1 após as manobras. 
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Figura 1: Equipamento para HEV. 1. mistura de gás comprimido; 2. Regulador; 3. 

Ressuscitador demanda, 30-150 litros / min; 4. Tubo de alta pressão; 5. Válvula; 6. Rotâmetro, 

7. Balão meteorológico ou um saco de Douglas de 150 litros de capacidade; 8. Conector de 

metal; 9. Válvula unidirecional; 10. Ventilômetro; 11, mangueiras, diâmetro mínimo de 1,25 

polegadas. As setas indicam a direção do fluxo de gás. 

 

 

 

 

              Figura 2: Foto do paciente e do equipamento em uso. 

 

                                

3.5 Análise Estatística 

 

Para avaliação da repetibilidade do teste foi utilizado o método de Chinn (CHINN 

1991). Foi construído o gráfico de Chinn, com a média das reduções no VEF1 nos dois dias no 

eixo X e a diferença nessas reduções no eixo Y. Foram calculados os intervalos de confiança 

de 95% da diferença. Para avaliação da repetibilidade da resposta ao teste de broncoprovocação 

foi considerada a proporção de resultados concordantes nos dois dias de teste, tendo também 

sido avaliadas separadamente a proporção de concordâncias positivas e negativas.  Para 

comparação entre as variáveis foram empregados o teste T de Student ou de wilcoxon para 

amostras pareadas (conforme sua distribuição) e utilizado o programa Excel da Microsoft, 

versão 2010 e o SPSS versão 11 para Windows® (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Foi 

considerada a probabilidade de erro alfa de 5%. Os limites de concordância entre os testes foram 
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ilustrados usando-se o método de Bland-Altman (HIRAKATA, CAMEY,2009, BARTLETT et 

al.2008). 

 

       3.6 Aspectos Éticos  

 

O início da coleta dos dados ocorreu após a aprovação do projeto pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco com o registro de nº 728.904 e 

CAAE 33211414.4.0000.5208. A participação no estudo foi voluntária e os indivíduos 

participantes da pesquisa e seus responsáveis assinaram respectivamente o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE). A participação na pesquisa pôde proporcionar aos pacientes e médico assistente o 

conhecimento de sua função pulmonar além de fornecer ao médico assistente dados sobre 

o diagnóstico do broncoespasmo induzido pelo exercício para o tratamento adequado. 

  Como risco maior aos participantes, existiu a possibilidade de alguns pacientes    

apresentarem, durante a execução dos testes diagnósticos, broncoespasmo, o qual poderia 

ser revertido através da utilização de broncodilatadores de curta ação de acordo com as 

Diretrizes para Testes de Função Pulmonar da Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia (PEREIRA et al. 2002), sendo a função pulmonar novamente avaliada após 15 

minutos da  utilização do broncodilatador para documentar a reversão do broncoespasmo. 

Outros riscos inerentes ao estudo foram sintomas de dispneia, tosse ou cefaleia 

associados às manobras de hiperventilação eucápnica além do constrangimento pela 

participação na pesquisa. Para minimizar tais riscos só foi permitida a participação de 

pacientes com valores de VEF1 acima de 60% do valor teórico previsto, além de não 

apresentar sinais e sintomas de exacerbação nas 4 semanas que antecederam os testes, houve 

a presença do pesquisador médico durante todo o período do teste além da possibilidade de 

suspensão imediata do teste caso o paciente apresentasse dispneia moderada ou redução do 

VEF1 nas manobras acima de 50% ou em caso de saturação arterial periférica da 

hemoglobina menor que 90%. 

Os dados coletados nesta pesquisa ficarão armazenados em computador do laboratório 

de espirometria do Hospital das Clínicas de Pernambuco, sob a responsabilidade dos autores 

da pesquisa, por no mínimo 5 anos. 

Não houve conflito de interesses nesse protocolo de estudo ou em qualquer artigo 

publicado. 
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       4 Avaliação da Repetibilidade do Teste de Broncoprovocação com Hiperventilação 

Eucápnica em Crianças e Adolescentes Asmáticos 

 

4.1 Resumo  

 

O broncoespasmo induzido por exercício (BIE) ocorre em 40 a 90% das crianças e adolescentes 

asmáticos. Não há associação entre o relato de queixas respiratórias e BIE. Sua comprovação 

deve ser realizada por testes objetivos e a hiperventilação eucápnica voluntária (HEV) é 

recomendada como substituto ao exercício como método de broncoprovocação. Objetivo: 

Avaliar a repetibilidade da resposta no volume expiratório forçado no 1º segundo (VEF1) a dois 

testes de HEV realizados com intervalo de até 96 horas. Métodos: Foram estudados 30 crianças 

e adolescentes asmáticos submetidos a HEV por 6 minutos com ventilação alvo 21 vezes o 

VEF1 basal. As medidas de VEF1 foram realizadas antes, 3,5,10,15 e 30 minutos depois da 

HEV, em dois dias diferentes em condições semelhantes. Foi considerada positiva redução no 

VEF1 > 10% do basal em dois momentos consecutivos. Resultados: Dos 30 indivíduos 

testados, 21(70%) apresentaram teste positivo em um dos dois dias de exame, 05(17%) apenas 

no 1º dia, 06(20%) no 2o dia e 10(33%) em ambos os dias. Houve concordância da resposta no 

VEF1 em 19 asmáticos (63%). A média das diferenças na maior redução no VEF1 entre os dois 

dias foi 0,3% (IC95%: -16,8% a 17,4%).  

Conclusão: Se apenas um teste tivesse sido realizado, 20% dos pacientes com BIE não 

teriam sido diagnosticados. Verificou-se também um amplo intervalo de repetibilidade entre os 

dois testes. Ambos os fatos devem ser considerados seja no diagnóstico de BIE na clínica diária, 

seja nos estudos de avaliação de resposta do BIE a intervenções terapêuticas ou preventivas. 

 

Palavras-chave: Asma induzida por exercício, atividade física, asma, Hiperventilação 

eucápnica. 
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4.2 Abstract 

 

Exercise-induced bronchospasm (EIB) occurs in 40-90% of children and adolescents 

with asthma. There is no association between reported respiratory complaints and BIE diagnosis 

that has to be assessed by objective tests. Eucapnic voluntary hyperventilation (EVH) is 

recommended as a substitute for exercise as a bronchial provocation method for this diagnosis. 

Objective: To examine the repeatability of % fall in forced expiratory volume in 1st second 

(FEV1) in response to two EVH tests. Methods: Serial FEV1 measurements were made before 

and 3,5,10,15 and 30 minutes after the EVH challenge by 30 children and adolescents with 

asthma  under the same conditions with an interval of up to 96 hours. Was considered positive 

a reduction in FEV1 > 10% from baseline on two consecutive evaluation moments of each day 

compared to basal values of the day. Results: Of the 30 individuals tested, 21 (70%) were 

positive in one of two days of examination, 05 (17%) only on day 1, 06 (20%) at 2 and 10 days 

(33%) on both days. There was agreement in FEV1 response in 19 asthmatics (63%). The mean 

difference between the largest response in FEV1 in both days was 0.3% (95% CI: -16.8% to 

17.4%). Conclusion: If only one test had been arried out, 20% of patients with EIB would be 

misdiagnosed. There was also a wide range of the repeatability index between the two tests. 

Both facts should be considered either for EIB diagnosis in the daily clinical practice but also 

in studies to evaluate therapeutic or preventive interventions. 

 

 

Key words: Asthma, exercise-induced. Physical activity. Asthma, Eucapnic 

Hyperventilation. 
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4.3 Introdução 

 

O broncoespasmo induzido por exercício (BIE) é uma condição clínica frequente, 

ocorrendo entre 40 e 90% das crianças e adolescentes asmáticos (1,2,3) e em até 20% da 

população pediátrica não asmática (4,5). É caracterizado por estreitamento difuso e temporário 

das vias aéreas inferiores durante ou logo após a prática de atividades físicas e está associado 

ao ressecamento do epitélio brônquico decorrente da hiperventilação e consequente liberação 

de mediadores inflamatórios (6, 7, 8).  

Sintomas respiratórios como dispneia, aperto no peito, tosse, chiado ou desconforto 

respiratório são frequentemente relatados pelos asmáticos após exercícios intensos, mas mesmo 

ocorrendo em conjunto, não são confiáveis para o diagnóstico do BIE (9), que deve ser 

confirmado por métodos objetivos, como a resposta no volume expiratório forçado no primeiro 

segundo (VEF1) após exercício físico com intensidade e duração padronizados (6). O BIE pode 

comprometer o desempenho físico de crianças e adolescentes asmáticos, sendo imprescindível 

seu diagnóstico objetivo para promover sua prevenção e permitir a participação dos pacientes 

em jogos, brincadeiras e esportes sem esta limitação e com consequente melhora na qualidade 

de vida (10,11,12). Sua presença é também marcador de controle inadequado da doença, 

sugerindo necessidade de iniciar ou intensificar o tratamento preventivo da asma (3,13). 

O teste de hiperventilação eucápnica voluntária (HEV) é o método de broncoprovocação 

alternativo ao exercício (corrida em esteira) para diagnóstico de BIE mais citado na literatura 

(6). Sua principal vantagem é a do indivíduo poder alcançar e manter de forma confiável uma 

ventilação por minuto maior que aquela geralmente alcançada com a corrida em esteira e sem 

os riscos de exercícios físicos intensos (6, 14), além de que é recomendado pelo Comitê 

Olímpico Internacional para o diagnóstico do BIE em atletas de elite para permissão ao uso de 

medicamentos preventivos (15, 16, 17, 18). A técnica de HEV requer que o indivíduo respire 

ar seco de um cilindro de gás contendo ar adicionado de 5% de dióxido de carbono (CO2) em 

manobra de hiperventilação que alcance 21 vezes o VEF1 basal em pacientes sabidamente 

asmáticos ou sem condicionamento físico (correspondendo a aproximadamente 40 a 60% da 

Ventilação Voluntária Máxima - VVM) ou de 30 vezes o VEF1 basal em atletas (~80% da 

VVM máxima) em temperatura ambiente controlada (3,6, 17,19, 20). Considera-se positivo 

uma redução > 10% no VEF1 em relação ao valor basal (6,19,20,21,22).  

Os testes de broncoprovocação podem ser empregados tanto para diagnóstico como para 

acompanhamento do BIE, seja para avaliar sua variação espontânea, seja após diversas práticas 

terapêuticas. Entretanto, testes diagnósticos estão sujeitos a variações mesmo quando as 
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avaliações são feitas de forma repetida, nos mesmos indivíduos, sob as mesmas condições e 

com os mesmos instrumentos, o que é refletido pela repetibilidade do método. O 

desconhecimento destas variações ou sua não consideração pode interferir na confiabilidade do 

diagnóstico e das avaliações evolutivas (reprodutibilidade), realizadas com o teste (23). No caso 

do teste de broncoprovocação com exercício, Anderson e cols. (24) relataram uma concordância 

de respostas em 76,1% dos 373 pacientes testados em duas ocasiões, sendo que 23,9% (89 

indivíduos) tiveram resposta positiva em apenas um teste. Os autores não conseguiram 

identificar causas para esta variabilidade e sugerem dever-se apenas às características 

intrínsecas do teste. 

Apesar da crescente utilização da HEV como método de broncoprovocação indicativo 

de BIE, uma metanálise recente avaliando a acurácia da HEV para este diagnóstico em 

comparação com testes de exercício mostrou uma heterogeneidade na sensibilidade e 

especificidade do teste e concluiu que há necessidade de mais estudos antes que este método 

possa ser considerado um teste alternativo ao exercício (25). Pesquisa de nosso laboratório 

recentemente publicada mostrou que a concordância entre os dois métodos de provocação 

brônquica para o diagnóstico do BIE foi de 71% com limites de concordância amplos (26). 

Não identificamos até o presente momento estudos publicados sobre a avaliação da 

repetibilidade do teste de HEV para o diagnóstico de BIE na população de crianças e 

adolescentes asmáticos. Nossa hipótese operacional foi de que, ao se controlar variáveis como 

condições do ar respirado (umidade e temperatura), intensidade da manobra de hiperventilação 

e duração do teste seria verificada uma concordância superior a 70% na resposta medida pelo 

VEF1 após a HEV em dois dias separados por não mais que 96 horas. Este artigo relata os 

resultados da repetibilidade do teste de broncoprovocação por HEV em crianças e adolescentes 

asmáticos controlando-se os fatores acima e mais os níveis basais de VEF1, de controle da asma 

e o uso de medicação. 

 

4.4 Metodologia 

Trata-se de um estudo de avaliação de repetibilidade do teste de HEV em crianças e 

adolescentes com asma com a comparação dos resultados obtidos em dois testes com intervalo 

de até 96 horas em uma mesma amostra de pacientes selecionada por conveniência (23). Foram 

selecionados pacientes atendidos nos ambulatórios de alergia e imunologia clínica do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) com diagnóstico de asma 

segundo os critérios da Global Initiative for Asthma (GINA) (27). O estudo foi realizado entre 

setembro de 2014 a fevereiro de 2015 no Laboratório de Função Pulmonar do mesmo hospital.  
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O projeto de estudo foi aprovado pelo Comitê institucional de Ética em Pesquisa com o 

registro de nº 728.904. A participação no estudo foi voluntária e os indivíduos e seus 

responsáveis assinaram respectivamente o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Critérios de Inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos pacientes com diagnóstico de asma firmado por especialista (27), com 

idade entre 10 e 18 anos, de ambos os sexos que concordaram em participar da pesquisa. 

Foram excluídas crianças e adolescentes com crise de asma aguda (ou exacerbação) nas 

4 semanas que antecederam os testes e os que referiram sintomatologia de infecção das vias 

respiratórias nas 6 semanas que antecederam as avaliações, bem como pacientes que 

apresentaram VEF1 < 60% do previsto durante a realização da espirometria basal (20,24). 

 

Procedimentos 

 

No primeiro dia de avaliação foram colhidas respostas aos questionários com 

informações sobre sintomas aos exercícios, medicação utilizada. A gravidade da asma foi 

classificada pelos critérios do Global Initiative for Asthma (GINA) (27) e o controle da doença 

avaliado pelo Asthma Control Test (ACT) adaptado para a língua portuguesa (28). Em seguida 

os pacientes tiveram mensuradas altura e peso e foram submetidos a avaliação basal do VEF1 

através da espirometria inicial. As espirometrias foram realizadas pelo mesmo examinador 

empregando o espirômetro KitMicro (Cosmed, Roma, Itália), seguindo os critérios de execução 

determinados pelas Diretrizes Internacionais da American Thoracic Society (29). A calibração 

foi verificada antes de cada dia de teste utilizando-se seringa de 3L, seguindo os critérios de 

utilização definidos pelo fabricante, pelo mesmo examinador.  

O local de realização do teste (Laboratório de Avaliação Funcional Pulmonar –Serviço 

de Pneumologia – hospital das Clínicas da UFPE) teve temperatura e umidade do ar 

determinados por um termohigrometro (Incoterm, Brasil). 

Caso os participantes utilizassem broncodilatadores de curta ação e corticosteroides, foi 

solicitada a suspensão 12 horas antes do teste e, para os de longa ação, um intervalo de 48 horas. 

(17,22,23). 

A HEV foi realizada com o paciente respirando ar seco adicionado de 5% de CO2 (5% 

CO2, 21% O2 e 74% N2 - White Martins, Pernambuco Brasil) armazenado em um cilindro de 
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metal, liberado através de um rotâmetro para um saco de Douglas e inalado pelo paciente 

através de bocal descartável e válvula unidirecional de baixa resistência.  Para a manobra de 

HEV foi estabelecido como alvo uma ventilação correspondente a 21 vezes o valor de VEF1 

basal aferido no mesmo dia, representando cerca de 60% da Ventilação Voluntária Máxima 

(VVM), por 6 minutos (17,28). Foi empregado o ventilometro analógico (Nspire Health ltda. 

Série 3180S) para a medida do volume minuto.  

O VEF1 foi avaliado em duplicata 3, 5, 7, 10, 15 e 30 minutos após a manobra de HEV 

e considerado o maior valor obtido entre os dois testes de cada momento.  Os mesmos 

procedimentos foram realizados na segunda avaliação, pelo mesmo examinador, com intervalo 

máximo de 4 dias entre os testes e no mesmo horário do dia anterior. Caso houvesse redução 

no VEF1 > 10% do valor basal mantida 30 minutos após a hiperventilação seria administrado 

broncodilatador (salbutamol em aerossol 400 mcg) e realizada nova espirometria após 15 

minutos para documentação de reversão do broncoespasmo (17). 

Foi considerada como resposta positiva uma redução > 10% no VEF1 em relação ao 

valor basal em dois momentos consecutivos de cada dia de avaliação (7), sendo escolhido o 

valor de maior redução para a análise estatística.  

 

Análise Estatística  

 

Para avaliação da repetibilidade da resposta ao teste de broncoprovocação foi 

considerada a proporção de resultados concordantes positivos e negativos.  A redução no VEF1 

foi calculada como a diferença entre o valor basal e o maior valor obtido em cada momento, 

expresso como percentual do basal (VEF1 basal – VEF1 observado X 100/VEF1 basal). Foi 

escolhida a maior redução verificada em cada dia, independentemente do momento de 

observação. A VVM foi medida a cada minuto e a média dos seis minutos foi expressa como 

percentual da estimada para cada dia de exame (21 vezes o VEF1 basal). Para comparação entre 

as variáveis foram empregados o teste T de Student ou de Wilcoxon para amostras pareadas 

(conforme a normalidade de sua distribuição) e utilizado o programa Excel da Microsoft, versão 

2010 e SPSS Versão 11 para análise e confecção dos gráficos. Os limites de concordância entre 

os testes foram avaliados usando-se o método de Chinn (30) e ilustrado usando o gráfico de 

Bland-Altman (31,32). Foi considerada a probabilidade de erro alfa de 5%.  
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4.5 Resultados 

 

Dados Gerais 

 

Foram estudados 30 pacientes com asma, sendo 09 crianças (<12 anos) e 21 

adolescentes (12-18 anos), os dados gerais estão na tabela 1. Quatro estavam com asma 

considerada mal controlada (ACT < 19 pontos: 1= 13 pontos, 1= 18 pontos, 2= 19 pontos). 

Vinte e seis pacientes referiam sintomas aos exercícios (falta de ar, tosse, secreção, chiado no 

peito ou desconforto respiratório, isolados ou em combinação). Onze pacientes usavam 

corticoides inalados em doses equivalentes de Beclometasona HFA de 100 a 200mcg/dia. A 

temperatura média do laboratório foi de 23,5 oC e a umidade relativa 58,7% (~12,5mgH2O/L 

de ar), sem diferenças entre os dois dias de teste (p > 0,05). 

   

Tabela 1. Caracterização das crianças e adolescentes asmáticos do estudo. 

 

Variáveis (n=30) Média  +- DP Limites 

Idade( anos)  13.0 + 2.3 10-18 

Gênero M/F 13/17  

Peso (Kg)  52.3 + 11.4 29 - 72 

Altura (m) 1.54 + 0.08 1.38 – 1.68 

IMC (KG\ m²) 21.8 + 3.9 13.8 – 29.9 

VEF1 basal  2.3 + 0.7 1.19 – 3.71 

VEF1 (%previsto) 90.2 + 16.7 64 - 132 

ACT  22.8 + 2.9 13 - 25 

Referiam Sintomas aos exercícios 26  

IMC – índice de Massa Corporal, VEF1 = Volume Expiratório Forçado no 1º segundo, 

ACT – Asthma Control Test. 

 

 

Resultados individuais  

 

Os resultados de cada paciente para o VEF1 como percentual do predito, da taxa de 

ventilação alcançada como percentual da estimada (21 vezes o VEF1 basal do dia) e o 

percentual de redução máximo no VEF1 em relação ao basal estão expostos na tabela 2. Na 



48 
 

análise comparativa entre os 30 indivíduos nos dois dias de teste não houveram diferenças no 

VEF1 médio basal como percentual do previsto, nem na redução média nos 02 dias como 

percentual do basal do dia (p=0,78). Houve diferença na VVM média alcançada e no primeiro 

em comparação com o segundo dia (p<0,01). 

No total houve 31 testes positivos e 29 negativos. Dos testes positivos em 6 ocasiões 

houve redução no VEF1 > 10% e < 15%, em 14 >15% < 20%, em 6 >20% < 30% e em 5 a 

redução no VEF1 foi maior que 30% do valor basal. Em nenhum paciente houve necessidade 

de interromper o teste antes de completar o tempo de avaliação estipulado devido a desconforto 

intolerável. É importante ressaltar que em três exames houve redução entre 40% e 50% do basal, 

mas sem dessaturação da hemoglobina abaixo de 94% e sem necessidade de interrupção do 

teste. 

 

Tabela 2. Resultados individuais do VEF1 basal (% do predito), da ventilação alcançada 

(% da estimada) e da redução no VEF1 (% do basal) no primeiro e segundo dia de teste de 

broncoprovocação com HEV. 

 

 

VEF1 

% do predito 

Dia 1 

VEF1 

% do Predito 

Dia 2 

Ventilação 

% do estimado 

Dia 1 

Ventilação 

% do estimado 

Dia 2 

VEF1 

% de redução 

Dia 1 

VEF1 

% de redução 

Dia 2 

1 81 68 85,7 87,0 22,3 4,7 

2 121 109 70,8 78,0 18,3 21,9 

3 66 74 87,5 83,3 7,4 29,2 

4 95 88 83,3 97,8 6,6 20,6 

5 109 113 84,6 79,0 11,1 11,6 

6 97 88 62,5 61,4 40,7 8,6 

7 81 85 92,0 88,5 15,1 14,9 

8 94 89 82,6 86,4 18,6 11,9 

9 89 95 82,5 93,3 6,3 14,2 

10 72 88 91,2 100,0 16,6 6,6 

11 90 101 82,1 82,5 9,3 6,6 

12 132 104 72,4 66,7 30,8 18,1 

13 77 73 93,8 105,6 34,1 50 

14 64 63 103,0 118,8 3,2 17,4 

15 97 83 95,0 116,7 40,6 15,8 

16 83 87 81,0 95,1 0 5,1 

17 72 85 109,4 95,9 0 16,9 
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18 65 64 72,0 73,5 19,3 6 

19 83 77 70,0 74,8 18,4 13,9 

20 93 93 76,2 75,0 2,0 6,4 

21 97 93 77,9 82,2 8,2 9,2 

22 108 104 62,0 64,7 7,7 18,1 

23 77 71 79,7 85,0 16,1 8,5 

24 93 98 78,4 75,5 6,2 6,3 

25 95 91 87,5 91,4 7,6 8,3 

26 80 74 100,0 109,5 28 23,4 

27 96 114 84,9 76,2 0 5,0 

28 105 109 83,1 86,9 4,3 8,5 

29 117 104 76,6 96,5 9,2 8,8 

30 75 74 89,8 91,7 18,5 19,8 

Média 90,2 88,7 83,2 87,3 14,2 13,9 

DP 16,7 14,6 10,9 14,2 11,5 9,3 

IC95%+ 96,4 94,1 87,3 92,6 18,5 17,3 

IC95% - 84 83,2 79,2 82,0 9,9 10,4 

P 0,4*  0,01*  0,78£  

*= Teste t de student, £= Teste de Wilcoxon 

 

O gráfico 1 mostra a distribuição da resposta do VEF1 nos dois dias de testes. 

 

 

Gráfico 1: Distribuição da redução do VEF1 nos dias 1 e 2. 
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O gráfico 2 mostra a distribuição do percentual de VVM alcançada nos dois dias de 

teste. 

 

 

Gráfico 2: Distribuição da VVM alcançada como percentual da estimada nos    dois dias 

de teste. 

 

Repetibilidade da Resposta 

 

Dos 30 indivíduos testados, 21 (70%) apresentaram redução de VEF1 > 10% em um dos 

dois dias de exame sendo que 5 (17%) apenas no 1o dia, 6 (20%) apenas no 2o dia e 10 em 

ambos os dias. Em 09 (30%) o teste foi negativo em ambos os dias.    

Os resultados foram concordantes em 19 pacientes (63%, IC95%: 55 a 71). A 

concordância positiva proporcional foi de 48% e a concordância negativa proporcional foi de 

45%, equilibradas, portanto.  

 As diferenças entre os valores de redução do VEF1 após a HEV, expressas como 

percentual do basal nos dois dias de teste, tiveram distribuição normal (gráfico 3), com média 

de 0,3% e limites de concordância a 95% entre -16,8% e 17,4% como ilustrado no gráfico tipo 

Bland & Altman. (Gráfico 4) (30,32).  
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Gráfico 3 – Distribuição das diferenças entre os dias 1 e 2  

nas respostas no VEF após a HEV. 

 

 

Gráfico 4 – Limites de concordância. Gráfico de Bland & Altman plotando as diferenças 

entre os dois testes contra a média das diferenças e limites de concordância a 95%. 
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Onze pacientes apresentaram redução no VEF1 após a HEV com diferença percentual 

entre os dias de teste igual ou maior que 10% na redução no VEF1 em relação ao basal. Neste 

subgrupo não houve diferenças seja no VEF1 basal, seja na VVM alcançada entre o dia da 

maior e o da menor redução no VEF1 após a HEV.  Também não houve diferenças nos escores 

de ACT entre estes 11 pacientes e os demais. 

  

4.6 Discussão  

 

Nossos resultados mostraram uma concordância na resposta categórica à 

broncoprovocação com HEV (sim/não para BIE) de 63% em dois testes executados distantes 

entre si de 2 a 4 dias, com uma diferença média na redução do VEF1 em relação aos valores 

basais entre os dois dias de apenas 0,3%, mas com variação ampla (coeficiente de repetibilidade 

de 17,1% e limites a 95% de confiança entre -16,8% a 17,4%) (23). 

A HEV tem sido indicada por sociedades internacionais como um substituto válido ao 

teste de corrida no desencadeamento do BIE para fins diagnósticos (6). Não identificamos até 

o momento na literatura dados sobre a repetibilidade da HEV na população asmática pediátrica 

que definam a repetibilidade deste teste diagnóstico controlando-se as variáveis de condições 

ambientais e intensidade da manobra de hiperventilação.  

A repetibilidade das medições refere-se à variação nas medições repetidas feitas no 

mesmo indivíduo sob condições idênticas, pelo mesmo método ou instrumento, com o mesmo 

avaliador. A variabilidade nas medições feitas em estudo de repetibilidade pode então ser 

atribuída a apenas a erros devidos ao próprio processo de medição ou condições inerentes ao 

indivíduo (23,30). Conhecimento sobre a variação normal na resposta a testes no diagnóstico 

do BIE é importante para interpretação diagnóstica de um teste ou para avaliação da resposta a 

uma conduta terapêutica adotada.  

Anderson e cols. ao avaliarem a reprodutibilidade de resposta do VEF1 a testes de 

corrida em esteira com os pacientes com asma leve respirando ar seco em dois dias diferentes 

observaram uma concordância de 76,1% nas respostas categóricas e coeficiente de 

repetibilidade de 13,4% em sua de crianças e adolescentes com idade média de 13,0 + 3,0 anos 

e de 9,7% na população adulta (24).  

Fatores hipoteticamente capazes de influenciar na repetibilidade dos testes de 

broncoprovocação por HEV são o uso de medicamentos capazes de inibir a resposta brônquica, 

a temperatura do ar inspirado, a taxa de ventilação média alcançada, o VEF1 basal e o estado 

de controle da asma dos pacientes (6). A comparação tanto do VEF1 basal como da taxa e 
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ventilação alcançada nos onze indivíduos discordantes nos dias com resposta positiva e negativa 

à HEV mostrou não haver diferenças em nenhuma das duas variáveis. Nossos resultados não 

mostraram diferenças entre a temperatura ambiente, VEF1 basal como percentual do valor 

predito e nem na variação neste índice após a HEV entre os indivíduos com e sem uso de 

esteroides inalados ou com ACT inferior a 19 pontos, limite considerado para classificar o 

paciente como tendo asma mal controlada (28).  

Neste estudo a VVM média alcançada na HEV no primeiro dia expressa como 

percentual da VVM alvo (21 vezes o VEF1) foi de 83,2 % (IC 95%: 75,1% a 91,5%) e 

apresentou diferença significativa em relação à VVM alcançada no segundo dia (87,3% - 

IC95% 77,2% a 99,4%. p= 0,012). Apesar destes achados não houve diferença na proporção de 

indivíduos positivos para BIE e nem na redução média do VEF1 como percentual do basal nos 

dias de testes.   

Para a manobra de hiperventilação, é sugerido que seja alcançada uma ventilação de 21 

vezes o VEF1 basal (equivalente a cerca de 60% da VVM) em pacientes sabidamente asmáticos 

ou com história de BIE sem tratamento regular (6, 20) e tem sido demostrado que a maioria dos 

pacientes não atletas pode alcançar este limiar (33). Brummel e col. em estudo retrospectivo 

que incluiu indivíduos não asmáticos não observaram diferenças nas proporções de indivíduos 

com teste positivo entre os que alcançaram uma taxa de ventilação estimada acima de 60% da 

VVM comparados àqueles com taxas de ventilação inferiores, sugerindo que, para esta 

população, uma taxa ventilatória menor seria suficiente como alvo para positividade do teste 

(33). Achados semelhantes aos de Stadelmann que avaliando nadadores de elite também não 

encontrou associação entre a variação do VEF1 após a HEV e a taxa de ventilação alcançada 

nos dois dias de testes. (34). 

 Dos 30 indivíduos avaliados, 06 apresentaram um teste positivo apenas no segundo dia, 

o que implica dizer que nesta amostra, 20% dos pacientes não seriam diagnosticados com BIE 

caso apenas um teste tivesse sido realizado. Variáveis como VEF1 basal e taxa de ventilação 

alcançada não diferiram entre os dois dias de teste nos indivíduos discordantes. Achado 

semelhante foi encontrado no estudo de Anderson e cols. onde 27% do total de indivíduos 

positivos na amostra estudada foi identificado apenas num segundo teste de exercício. (24).  

Staldemann e cols. avaliando a hiperresponsividade brônquica em 23 nadadores de elite 

com idades entre 15-25 anos por meio da HEV encontrou uma concordância de 83% na resposta 

do VEF1 nos dois dias de testes, sendo que positiva em 9 e negativa em 10; apenas 4 deles 

tinham diagnóstico de asma – todos com resposta positiva (34).   
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A prevalência de resposta positiva à EVH (indicativo de BIE) nos dois dias de teste na 

população deste estudo foi de 70%, maior que a encontrada em outros estudos brasileiros de 

pacientes asmáticos da mesma faixa etária realizando corrida em esteira (46 a 56%) (26,35). 

Dois fatores certamente influenciaram nestes achados, o primeiro o teste desencadeante com 

respiração de ar seco, o segundo o fato de terem sido considerados dois dias de testes. Caso 

houvesse sido considerado apenas o primeiro teste, a resposta positiva seria observada em 50% 

dos pacientes.   

Uma vez que não há correlação entre as queixas clínicas e o BIE, a história clínica de 

forma isolada não deve ser usada para confirmar ou excluir seu diagnóstico na ausência de um 

teste objetivo (3). Quanto à correlação entre sintomas respiratórios e positividade do teste, 

Stadelmann e cols. avaliando nadadores de elite, encontraram uma prevalência de sintomas 

respiratórios de 83%, com uma positividade a pelo menos 01 teste de broncoprovocação de 

65% (34), apesar de diferirem na população estudada, os achados foram semelhantes ao nosso 

estudo em que o grupo estudado apresentou uma positividade da resposta à HEV de 70%, com 

ausência de queixas respiratórias em apenas 04 pacientes (13%). Dos 26 pacientes que 

informavam apresentar sintomas ao exercício em nosso grupo, 7 (23%) não apresentaram 

redução do VEF1 na HEV nos dois dias e dos 04 que não referiam sintomas, 02 tiveram teste 

positivo. 

A HEV é um método seguro (36,37). Milhares de testes foram realizados com HEV sem 

graves eventos adversos. (7,17,38) de execução simples e rápida, sem necessidade de 

equipamentos sofisticados ou onerosos e bem tolerado pelos pacientes (33,37,38). Nossa 

população de estudo tolerou bem o teste e não apresentou eventos adversos.  

Por tratar-se de um estudo em uma amostra selecionada por conveniência de pacientes 

sabidamente asmáticos acompanhados em hospital terciário de referência e os resultados não 

podem ser extrapolados para outras populações. Entretanto isto não invalida o estudo pois o 

diagnóstico de BIE nesta população é de importância capital para que seja prevenido 

adequadamente e seja evitado o comprometimento da qualidade de vida destes pacientes (9, 

35). 

 

4.7 Conclusões  

 

Nossos resultados mostraram uma concordância de 63% na resposta do VEF1 ao teste 

de hiperventilação eucápnica voluntária realizada em dois dias diferentes, com uma pequena 

diferença na média da variação do VEF1 como percentual do previsto, entretanto com um 
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coeficiente de repetibilidade amplo. Convém ressaltar também que 20% dos nossos pacientes 

apresentaram resposta positiva apenas no segundo dia de teste. 

Estes achados devem ser levados em consideração quando da utilização da HVE para 

fins diagnósticos, situação em que sugerimos que pelo menos dois testes sejam realizados antes 

de descartar o diagnóstico de BIE, assim como também para a avaliação de estratégias 

terapêuticas ou preventivas para o BIE. 
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5 CONCLUSÕES  

 

A realização do teste de HEV em população pediátrica de asmáticos realizada sob 

condições ambientais e de realização do teste controladas demonstrou concordância de 63 % 

nos testes realizados em dois momentos. Porém nossos resultados demonstraram intervalos de 

confiança maior que o descrito em estudos prévios que avaliaram a repetibilidade de testes 

diagnósticos de BIE. Nossos achados não puderam ser atribuídos a diferenças no VEF1 entre 

os testes ou VVM alcançada, também não foram atribuídos a mudanças no controle da doença 

uma vez que essa variável também foi controlada através do questionário de sintomas e 

variações de VEF1. Portanto os achados parecem tratar-se   de uma variabilidade intrínseca ao 

teste nesta população. A presença de apenas um segundo teste positivo em 20% dos casos 

estudados nos sugerem a necessidade de realização de um segundo teste antes que um 

diagnóstico de BIE seja excluído. 

Concluímos também haver uma fraca relação entre os sintomas e a positividade ao teste. 

Ademais estes achados devem motivar a realização de novos estudos em populações de 

asmáticos com número maior de participantes. Os estudos disponíveis na literatura até o 

momento demonstram achados heterogêneos de sensibilidade e especificidade da HEV no 

diagnóstico do BIE e faz-se necessário um maior entendimento acerca dos resultados esperados 

ao se realizar um teste com fins diagnósticos ou de controle de terapêutica instituída no controle 

do BIE. 

Sugerimos que estudos para avaliar a modificação do BIE sob efeito de intervenções ou 

tratamentos empregando a HEV devem levar em consideração os limites de concordância 

encontrados nesta pesquisa.  

A HEV demonstrou ser um teste seguro e de prática realização no laboratório de função 

pulmonar no diagnóstico do BIE, sendo bem tolerada na população de crianças e adolescentes 

asmáticos estudada. 
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        Apêndices 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos você, após autorização dos seus pais [ou dos responsáveis legais] para 

participar como voluntário (a) da pesquisa: Avaliação da Reprodutibilidade do Teste de 

Broncoprovocação por Hiperventilação Eucápnica em Asmáticos. Esta pesquisa é da 

responsabilidade do (a) pesquisador (a) Adriana Velozo Gonçalves, cujo endereço é Rua Dr 

José Maria, apartamento 1201, CEP 52.041.000, telefone (081) 3426-2015 e celular (081) 8881-

7435, e-mail: adrianavelozo@hotmail.com.sob a orientação de: Prof. José Ângelo Rizzo 

Telefone:(081) 86994098, e-mail: jarizzo@holink.com.br.  

   

Este Termo de Consentimento pode conter informações que você entenda. Caso haja 

alguma dúvida, pergunte à pessoa que está lhe entrevistando para que esteja bem esclarecido 

(a) sobre sua participação na pesquisa. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

pagamento para participar. Você será esclarecido (a) sobre qualquer aspecto que desejar e estará 

livre para participar ou recusar-se. Após ler as informações a seguir, caso aceite participar do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é para ser entregue 

aos seus pais para guardar e a outra é do pesquisador responsável. Caso não aceite participar, 

não haverá nenhum problema se desistir, é um direito seu. Para participar deste estudo, o 

responsável por você deverá autorizar e assinar um Termo de Consentimento, podendo retirar 

esse consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento, sem nenhum 

prejuízo.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

A asma provocada pelo exercício físico é muito comum entre crianças e adolescentes 

com asma. Isto pode fazer com que ela canse mais facilmente quando brinca ou joga. Para fazer 

o diagnóstico desta condição, o exame realizado é a espirometria, teste do sopro, seguido por 

corrida em esteira de academia por 8 minutos e depois se repete o exame do sopro para ver se 

ocorreu asma, mesmo que a pessoa não sinta falta de ar. Outros métodos de fazer este 

diagnóstico existem e este estudo tem o objetivo de avaliar um teste chamado de 

“hiperventilação isocápnica voluntária”. Inicialmente, o paciente fará o teste do sopro e, logo 

após, irá respirar rápido uma mistura com ar seco contendo 5% de gás carbônico e 21% de 
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oxigênio e nitrogênio. Logo após a manobra, será submetido novo exame de sopro depois de 3, 

5, 7, 10, 15 e 30 minutos. 

O risco direto para o participante é que ocorram sintomas parecidos com uma crise leve de 

asma após a realização da técnica. Esse evento pode ser controlado rapidamente com a 

administração de “bombinha’ de remédio para asma (Aerolin).  

Os benefícios diretos do estudo são possibilidade de diagnóstico de asma induzida pelo 

exercício e, assim, podermos fazer um acompanhamento médico imediato, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida do paciente.  

O período de participação é de dois dias consecutivos ou alternados, de forma que o 

maior intervalo de tempo entre eles seja de 96 horas, sendo permitida, sem qualquer prejuízo, 

a desistência da participação na pesquisa a qualquer tempo.  

As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em eventos 

ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os 

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados da 

pesquisa serão armazenados no computador do laboratório de espirometria do Hospital das 

Clínicas de Pernambuco - Av. Prof. Moraes Rego, S/N – Cidade Universitária – Recife, PE – 

Brasil.  CEP 50670-901 e em meios eletrônicos (pen-drive) sob a responsabilidade dos autores 

da pesquisa, por no mínimo 5 anos. 

Nem você e nem seus pais [ou responsáveis legais] pagarão nada para você 

participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação e 

de seus pais serão assumidas ou ressarcidas pelos pesquisadores.  Fica também garantida 

indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, 

conforme decisão judicial ou extra-judicial. 

Este documento passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos da UFPE que está no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 

- Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81)  

2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br).  

 

________________________________________________________________ 

(Assinatura do pesquisador) 
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ASSENTIMENTO DO MENOR DE IDADE EM PARTICIPAR COMO 

VOLUNTÁRIO  

  

Eu, _____________________________________, portador (a) do documento de 

Identidade ____________________ (se já tiver documento), abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo Avaliação da Reprodutibilidade do Teste de Broncoprovocação por 

Hiperventilação Eucápnica em Asmáticos, como voluntário (a). Fui informado (a) e 

esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, o que vai ser feito, assim como os 

possíveis riscos e benefícios que podem acontecer com a minha participação. Foi-me garantido 

que posso desistir de participar a qualquer momento, sem que eu ou meus pais precise pagar 

nada.  

 

Local e data :_________________  

Assinatura do (da) menor: __________________________  

Presenciamos a solicitação de assentimento, esclarecimentos sobre a  

pesquisa e aceite do/a voluntário/a em participar. 

Testemunhas: 

Nome Assinaturas 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

               

(PARA RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR DE 18 ANOS - Resolução 

466/12)  

  

Solicitamos a sua autorização para convidar o (a) seu/sua filho (a) {ou menor que está 

sob sua responsabilidade} para participar, como voluntário (a), da pesquisa: Avaliação da 

Reprodutibilidade do Teste Broncoprovocação por Hiperventilação Eucápnica em 

Asmáticos. Esta pesquisa é da responsabilidade do (a) pesquisador (a) Adriana Velozo 

Gonçalves, cujo endereço é Rua Dr José Maria, apartamento 1201, CEP 52.041.000, telefone 

(081) 3426-2015 e celular (081) 8881-7435, e-mail: adrianavelozo@hotmail.com. E está sob a 

orientação do Prof. José Ângelo Rizzo, telefone:(081) 86994098, e-mail: 

jarizzo@holink.com.br.  

 

  

Este Termo de Consentimento pode conter informações que o/a senhor/a não entenda. 

Caso haja alguma dúvida, pergunte à pessoa que está lhe entrevistando para que o/a senhor/a 

esteja bem esclarecido (a) sobre sua participação na pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as 

informações a seguir, no caso de aceitar que o (a) menor faça parte do estudo, rubrique as folhas 

e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa nem o (a) Sr. (a) nem o/a voluntário/a que está sob 

sua responsabilidade serão penalizados (as) de forma alguma. O (a) Senhor (a) tem o direito de 

retirar o consentimento da participação do (a) menor a qualquer tempo, sem qualquer 

penalidade. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

A asma provocada pelo exercício físico é muito comum entre crianças e adolescentes 

com asma. Isto pode fazer com que ela canse mais facilmente quando brinca ou joga. Para fazer 

o diagnóstico desta condição, o exame realizado é a espirometria, teste do sopro, seguido por 

corrida em esteira de academia por 8 minutos e depois se repete o exame do sopro para ver se 

ocorreu asma, mesmo que a pessoa não sinta falta de ar. Outros métodos de fazer este 

diagnóstico existem e este estudo tem o objetivo de avaliar um teste chamado de 

“hiperventilação isocápnica voluntária”. Inicialmente, o paciente fará o teste do sopro e, logo 

mailto:adrianavelozo@hotmail.com
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após, irá respirar rápido uma mistura com ar seco contendo 5% de gás carbônico e 21% de 

oxigênio e nitrogênio. Logo após a manobra, será submetido novo exame de sopro depois de 3, 

5, 7, 10, 15 e 30 minutos. 

O risco direto para o participante é que ocorram sintomas parecidos com uma crise leve de 

asma após a realização da técnica. Esse evento pode ser controlado rapidamente com a 

administração de “bombinha’ de remédio para asma (Aerolin).  

Os benefícios diretos do estudo são possibilidade de diagnóstico de asma induzida pelo 

exercício e, assim, podermos fazer um acompanhamento médico imediato, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida do paciente.  

O período de participação é de dois dias consecutivos ou alternados, de forma que o 

maior intervalo de tempo entre eles seja de 96 horas, sendo permitida, sem qualquer prejuízo, 

a desistência da participação na pesquisa a qualquer tempo.  

As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em eventos 

ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os 

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados da 

pesquisa serão armazenados no computador do ambulatório de espirometria do Hospital das 

Clínicas de Pernambuco - Av. Prof. Moraes Rego, S/N – Cidade Universitária – Recife, PE – 

Brasil.  CEP 50670-901 e em meios eletrônicos (pen-drive) sob a responsabilidade dos autores 

da pesquisa, por no mínimo 5 anos. 

O (a) senhor (a) não pagará nada para o/a seu/sua filho/a participar desta pesquisa. Se 

houver necessidade, as despesas para a participação dele/a serão assumidas pelos pesquisadores 

(ressarcimento de despesas). Fica também garantida indenização em casos de danos, 

comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-

judicial. 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar 

o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida 

da Engenharia s/n – 1º Andar, Sala 4 – Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, 

Tel.: 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 

________________________________________________________________ 

(Assinatura do pesquisador) 

 

 

mailto:cepccs@ufpe.br
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CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PARA A PARTICIPAÇÃO DO/A 

VOLUNTÁRIO  

  

Eu, _____________________________________, CPF_________________, abaixo 

assinado, responsável por _______________________________, autorizo a sua participação 

no estudo Avaliação da Reprodutibilidade do Teste de Broncoprovocação por 

Hiperventilação Eucápnica em Asmáticos, como voluntário (a). Fui devidamente informado 

(a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação dele (a). 

Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 

leve a qualquer penalidade (ou interrupção de seu acompanhamento/ assistência/tratamento) 

para mim ou para o (a) menor em questão.  

 

Local e data __________________  

Assinatura do (da) responsável: __________________________  

  

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 

do sujeito em participar.  

 

Testemunhas: 

Nome Assinaturas 
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FICHA DO PACIENTE   

1. Dados Gerais:   

Data do atendimento: ___/___/___   Nº: __  

Nome: _______________________________;    Data de nascimento: __/__/____; Idade: 

__; Registro do hospital: ___________ Endereço: _____________________; Contato: 

_________________ Responsável: ___________________.   

2. Dados antropométricos: 

Altura: ____cm; Peso: ____Kg    IMC: _____;      FCrepouso: _______bpm 

3. Dados sobre a doença:  

Rinite: Sim ___; Não ____. 

 Asma: Frequência das Crises: ___________;  

 Última crise:___________; Medicações utilizadas: ___________________________;   

 Sintomas no exercício: Sim (   )  Não (  )  Quais:_____________________________ 

4. Espirometria Dia 1:   

HEV1: VVM est.: 21x____; Temperatura: ___°C; Umidade: ____% VVM atingida 

5.  Espirometria Dia 2:   

HEV2: VVM est.: 21x____; Temperatura: ___°C; Umidade: ____% VVM atingida 

6. Controle da doença: 

 

 

 

Controlada 

(Todos abaixo) 

Parcial controlada 

(Qualquer presente 

em determinada 

semana) 

 

Não controlada 

Sintomas Diurnos Ausentes Mais que 2 x semana 3 ou + da Parcialmente 

Controlada 

Limitação das 

Atividades 

Ausentes Qualquer  

Despertares ou 

sintomas noturnos 

Ausentes Qualquer  

Necessidade de med 

de resgate 

Ausentes (2 ou 

menos semana) 

Mais que 2 x semana  

Função Pulmonar 

( VEF1) 

Normal < 80% do previsto  

Exacerbação Ausentes Uma ou + x semana Uma em qquer semana 
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     ANEXO 1    
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                         ANEXO 2 

                                  ASTHMA CONTROL TEST – ACT   

 

Nome: ____________________________ Nº do prontuário___________Data_______  

 

Leia as perguntas abaixo e marque a pontução ao lado, de acordo com cada resposta 

Pergunta 1: Nas últimas 4 semanas, com que frequência sua asma o 

impediu de fazer coisas no trabalho, na escola ou em casa?   

(1) O tempo todo   

(2) A maior parte do tempo 

 (3) Algumas vezes   

(4) De vez em quando  

(5) Nunca 

 Pontos 

Pergunta 2: Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você teve 

falta de ar?   

(1) Mais de uma vez ao dia  

(2) Uma vez ao dia  

(3) Três a seis vezes por semana  

(4) Uma a duas vezes por semana  

(5) Nunca 

 

Pergunta 3: Durante as últimas 4 semanas, com que frequência seus 

sintomas de asma (chiado no peito, tosse, falta de ar, aperto no peito ou 

dor) acordaram você durante a noite ou de manhã mais cedo do que o de 

costume?   

(1) Quatro ou mais noites por semana  

(2) Duas ou mais noites por semana  

(3) Uma vez por semana  

(4) Uma ou duas vezes  

(5) Nunca 

 

Pergunta 4: Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você usou 

sua medicação de alívio, como o inalador ou seu nebulizador (como por 

exemplo salbutamol ou fenoterol)?   

(1) Três ou mais vezes por dia  

(2) Uma ou duas vezes por dia  

(3) Duas ou três vezes na semana  

(4) Uma vez por semana ou menos  
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(5) Nunca 

Pergunta 5: Como você avaliaria o controle da sua asma durante as 

últimas 4 semanas?   

(1) Não Controlada 

 (2) Mal controlada  

(3) Um pouco controlada 

 (4) Bem controlada  

(5) Completamente controlada 

 

 

                                                 

                                                         Total:______ 
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                                                  ANEXO 3  

Instruções Redatoriais do Jornal Brasileiro de Pneumologia 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 

O Jornal Brasileiro de Pneumologia (J Bras Pneumol) ISSN-1806-3713, publicado 

bimestralmente, é órgão oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia destinado 

à publicação de trabalhos científicos referentes à Pneumologia e áreas correlatas. 

 

Todos os manuscritos, após aprovação pelo Conselho Editorial serão avaliados por revisores 

qualificados, sendo o anonimato garantido em todo o processo de julgamento.  

 

Os artigos que não apresentarem mérito, que contenham erros significativos de metodologia, 

ou não se enquadrem na política editorial da revista, serão rejeitados diretamente pelo Conselho 

Editorial, não cabendo recurso. Os artigos podem ser escritos em português, espanhol ou inglês. 

Na versão eletrônica do Jornal (www.jornaldepneumologia.com.br, ISSN-1806-3756) todos os 

artigos serão disponibilizados tanto numa versão em língua latina como também em inglês. A 

impressão de figuras coloridas é opcional e os custos relativos a esse processo serão transferidos 

aos autores. Favor entrar em contato com a secretaria do Jornal por e-mail ou telefone, para 

esclarecimentos adicionais. 

 

O Jornal Brasileiro de Pneumologia apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Internacional Committee of Medical Journal 

Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e divulgação 

internacional de informações sobre estudos clínicos em acesso aberto. Sendo assim, somente 

serão aceitos para publicação, a partir de 2007, os artigos de pesquisas clínicas que tenham 

recebido um número de identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos 

critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE. 

O número de identificação deverá ser registrado ao final do resumo. 

 

Dentro desse contexto, o Jornal Brasileiro de Pneumologia adota a definição de ensaio clínico 

preconizada pela OMS, que pode ser assim resumida: "qualquer pesquisa que prospectivamente 

designe seres humanos para uma ou mais intervenções visando avaliar seus efeitos em 

http://www.jornaldepneumologia.com.br/
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desfechos relacionados à saúde. As intervenções incluem drogas, células e outros produtos 

biológicos, procedimentos cirúrgicos, radiológicos, dispositivos, terapias comportamentais, 

mudanças de processos de cuidados, cuidados preventivos, etc". 

 

 

CRITÉRIOS DE AUTORIA 

 

A inclusão de um autor em um manuscrito encaminhado para publicação só é justificada se ele 

contribuiu significativamente, do ponto de vista intelectual, para a sua realização. Fica implícito 

que o autor participou em pelo menos uma das seguintes fases: 1) concepção e planejamento 

do trabalho, bem como da interpretação das evidências; 2) redação e/ou revisão das versões 

preliminares e definitiva; e 3) aprovou a versão final. 

 

A simples coleta e catalogação de dados não constituem critérios para autoria. Igualmente, não 

devem ser considerados autores, auxiliares técnicos que fazem a rotina, médicos que 

encaminham pacientes ou interpretam exames de rotina e chefes de serviços ou departamentos, 

não diretamente envolvidos na pesquisa. A essas pessoas poderá ser feito agradecimento 

especial. 

 

Os conceitos contidos nos manuscritos são de responsabilidade exclusiva dos autores.  

 

Com exceção de trabalhos considerados de excepcional complexidade, a revista considera 8 o 

número máximo aceitável de autores. No caso de maior número de autores, enviar carta a 

Secretaria do Jornal descrevendo a participação de cada um no trabalho. 

 

 

APRESENTAÇÃO E SUBMISSÃO DOS MANUSCRITOS 

 

Os manuscritos deverão ser obrigatoriamente encaminhados via eletrônica a partir do sistema 

de submissão ScholarOne:https://mc04.manuscriptcentral.com/jbpneu-scielo. As instruções e o 

processo de submissão estão descritos abaixo.  

 

Ainda que os manuscritos sejam submetidos eletronicamente, deverão ser enviadas pelo correio 

https://mc04.manuscriptcentral.com/jbpneu-scielo
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Carta de Transferência de Copyright e Declaração de Conflitos de Interesses, assinadas por 

todos os autores, conforme modelo disponível aqui: Declaração de Conflito de Interesse"  

 

Pede-se aos autores que sigam rigorosamente as normas editoriais da revista, particularmente 

no tocante ao número máximo de palavras, tabelas e figuras permitidas, bem como às regras 

para confecção das referências bibliográficas. A não observância das instruções redatoriais 

implicará na devolução do manuscrito pela Secretaria da revista para que os autores façam as 

correções pertinentes antes de submetê-lo aos revisores.  

 

Instruções especiais se aplicam para a confecção de Suplementos Especiais e Diretrizes e devem 

ser consultadas pelos autores antes da confecção desses documentos na homepage do jornal.  

 

A revista reserva o direito de efetuar nos artigos aceitos adaptações de estilo, gramaticais e 

outras. 

 

Com exceção das unidades de medidas, siglas e abreviaturas devem ser evitadas ao máximo, 

devendo ser utilizadas apenas para termos consagrados. Estes termos estão definidos na Lista 

de Abreviaturas e Acrônimos aceitos sem definição. Clique aqui (Lista de Abreviaturas e 

Siglas). Quanto a outras abreviaturas, sempre defini-las na primeira vez em que forem citadas, 

por exemplo: proteína C reativa (PCR). Após a definição da abreviatura, o termo completo não 

deverá ser mais utilizado. Com exceção das abreviaturas aceitas sem definição, elas não devem 

ser utilizadas nos títulos e evitadas no resumo dos manuscritos se possível. Ao longo do texto 

igualmente evitar a menção ao nome de autores, dando-se sempre preferência às citações 

numéricas apenas. 

 

Quando os autores mencionarem qualquer substância ou equipamento incomum, deverão 

incluir o modelo/número do catálogo, o nome da fabricante, a cidade e o país, por exemplo:  

"... esteira ergométrica (modelo ESD-01; FUNBEC, São Paulo, Brasil)..."  

 

No caso de produtos provenientes dos EUA e Canadá, o nome do estado ou província também 

deverá ser citado; por exemplo:  

"... tTG de fígado de porco da Guiné (T5398; Sigma, St. Louis, MO, EUA) ..." 

 

 

http://www.jornaldepneumologia.com.br/sgp/declaracaodeconflitointeresses.zip
http://www.jornaldepneumologia.com.br/imagebank/JBP_Abbreviations-final_%282%29.pdf
http://www.jornaldepneumologia.com.br/imagebank/JBP_Abbreviations-final_%282%29.pdf
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PREPARO DO MANUSCRITO 

 

 
Artigo 

Original 

Artigo de 

Revisão / 

Atualização 

Relato 

de Caso 

Ensaio 

Pictórico 

Comunicação 

Breve 

Carta ao 

Editor 

N.º 

máximo de 

autores 

8 5 5 5 5 5 

Resumo 

 N.º máximo de 

palavras 

250 

com 

estrutura 

250 

sem estrutura 

250 

sem estrutura 

250 

sem estrutura 

100 

sem estrutura 
- 

N.º 

máximo de 

palavras 

3.000 5.000 1.500 3.000 1.500 1000 

N.º 

máximo de 

referências 

40 60 20 30 20 10 

N.º de 

tabelas e 

figuras 

6 8 2 12 2 1 

 

 

 

A página de identificação deve conter o título do trabalho, em português e inglês, nome 

completo e titulação dos autores, instituições a que pertencem, endereço completo, inclusive 

telefone, fax e e-mail do autor principal, e nome do órgão financiador da pesquisa, se houver. 

Essa página deve ser enviada como um arquivo a parte, separado do manuscrito principal. 

(enviar como TITLE PAGE) 

 

Resumo: Deve conter informações facilmente compreendidas, sem necessidade de recorrer-se 

ao texto, não excedendo 250 palavras. Deve ser feito na forma estruturada com: Objetivo, 

Métodos, Resultados e Conclusões. Quando tratar-se de artigos de Revisão e Relatos de Casos 

o Resumo não deve ser estruturado. Para Comunicações Breves não deve ser estruturado nem 
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exceder 100 palavras. 

 

Abstract: Uma versão em língua inglesa, correspondente ao conteúdo do Resumo deve ser 

fornecida. 

 

Descritores e Keywords: Deve ser fornecido de três a seis termos em português e inglês, que 

definam o assunto do trabalho.  

 

Texto: 

 

Artigos originais: O texto deve ter entre 2000 e 3000 palavras, excluindo referências e tabelas. 

Deve conter no máximo 6 tabelas e/ou figuras. O número de referências bibliográficas não deve 

exceder 40. A sua estrutura deve conter as seguintes partes: Introdução, Métodos, Resultados, 

Discussão, Agradecimentos e Referências. A seção Métodos deverá conter menção a aprovação 

do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, ou pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Animais, ligados a Instituição onde o projeto foi desenvolvido. Nessa seção 

também deve haver descrição da análise estatística empregada, com as respectivas referências 

bibliográficas. Ainda que a inclusão de subtítulos no manuscrito seja aceitável, o seu uso não 

deve ser excessivo e deve ficar limitado às sessões Métodos e Resultados somente. 

 

Revisões e Atualizações: Serão realizadas a convite do Conselho Editorial que, 

excepcionalmente, também poderá aceitar trabalhos que considerar de grande interesse. O texto 

não deve ultrapassar 5000 palavras, excluindo referências e tabelas. O número total de 

ilustrações e tabelas não deve ser superior a 8. O número de referências bibliográficas deve se 

limitar a 60. 

 

Ensaios pictóricos: Serão igualmente realizados a convite, ou após consulta dos autores ao 

Conselho Editorial. O texto não deve ultrapassar 3000 palavras, excluídas referências e tabelas. 

O número total de ilustrações e tabelas não deve ser superior a 12 e as referências bibliográficas 

não devem exceder 30. 

 

Relatos de Casos: O texto não deve ultrapassar 1500 palavras, excluídas as referências e figuras. 

Deve ser composto por Introdução, Relato do Caso, Discussão e Referências. Recomenda-se 

não citar as iniciais do paciente e datas, sendo mostrados apenas os exames laboratoriais 
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relevantes para o diagnóstico e discussão. O número total de ilustrações e/ou tabelas não deve 

ser superior a 3 e o limite de referências bibliográficas é 20. Quando o número de casos 

apresentados exceder 3, o manuscrito será classificado como uma Série de Casos, e serão 

aplicadas as mesmas regras de um artigo original. 

 

Comunicações Breves: O texto não deve ultrapassar 1500 palavras, excluindo as referências e 

tabelas. O número total de tabelas e/ou figuras não deve exceder 2 e o de referências 

bibliográficas 20. O texto deverá ser confeccionado de forma corrida. 

 

Cartas ao Editor: Devem contribuições originais contendo resultados preliminares, não 

ultrapassando 1000 palavras e com não mais do que 10 referências bibliográficas e 2 tabelas 

e/ou figuras.  

 

Correspondência: Serão consideradas para publicação comentários e sugestões relacionadas a 

matéria anteriormente publicada, não ultrapassando 500 palavras no total.  

 

Imagens em Pneumologia: o texto deve ser limitado ao máximo de 200 palavras, incluindo 

título, texto e até 3 referências. É possível incluir até o máximo de 3 figuras, considerando-se 

que o conteúdo total será publicado em apenas uma página.  

 

Tabelas e Figuras: Tabelas e gráficos devem ser apresentados em preto e branco, com legendas 

e respectivas numerações impressas ao pé de cada ilustração. As tabelas e figuras devem ser 

enviadas no seu arquivo digital original, as tabelas preferencialmente em arquivos Microsoft 

Word e as figuras em arquivos Microsoft Excel, Tiff ou JPG. Fotografias de exames, 

procedimentos cirúrgicos e biópsias onde foram utilizadas colorações e técnicas especiais serão 

consideradas para impressão colorida, sem custo adicional aos autores. As grandezas, unidades 

e símbolos devem obedecer às normas nacionais correspondentes (ABNT: 

http://www.abnt.org.br). 

 

Legendas: Legendas deverão acompanhar as respectivas figuras (gráficos, fotografias e 

ilustrações) e tabelas. Cada legenda deve ser numerada em algarismos arábicos, 

correspondendo a suas citações no texto. Além disso, todas as abreviaturas e siglas empregadas 

nas figuras e tabelas devem ser definidas por extenso abaixo das mesmas. 

 



84 
 

Referências: Devem ser indicadas apenas as referências utilizadas no texto, numeradas com 

algarismos arábicos e na ordem em que foram citadas. A apresentação deve estar baseada no 

formato Vancouver Style, atualizado em outubro de 2004, conforme os exemplos abaixo. Os 

títulos dos periódicos citados devem ser abreviados de acordo com o estilo apresentado pela 

List of Journal Indexed in Index Medicus, da National Library of Medicine disponibilizados no 

endereço: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/journals/loftext.noprov.html.  

Para todas as referências, cite todos os autores até seis. Acima desse número, cite os seis 

primeiros autores seguidos da expressão et al. 

Exemplos: 

Artigos Originais 

1. Neder JA, Nery LE, Castelo A, Andreoni S, Lerario MC, Sachs AC et al. Prediction of 

metabolic and cardiopulmonary responses to maximum cycle ergometry: a randomized study. 

Eur Respir J. 1999;14(6):1204-13. 

 

Resumos 

2. Singer M, Lefort J, Lapa e Silva JR, Vargaftig BB. Failure of granulocyte depletion to 

suppress mucin production in a murine model of allergy [abstract]. Am J Respir Crit Care Med. 

2000;161:A863. 

Capítulos de Livros 

3. Queluz T, Andres G. Goodpastures syndrome. In: Roitt IM, Delves PJ, editors. Encyclopedia 

of Immunology. 1st ed. London: Academic Press; 1992. p. 621-3. 

 

Publicações Oficiais 

4. World Health Organization. Guidelines for surveillance of drug resistance in tuberculosis. 

WHO/Tb, 1994;178:1-24.  

 

Teses 

5. Martinez TY. Impacto da dispnéia e parâmetros funcionais respiratórios em medidas de 

qualidade de vida relacionada a saúde de pacientes com fibrose pulmonar idiopática [thesis]. 

São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 1998.  

 

Artigos Publicados na Internet 

6. Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. 

Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12]; 102(6): [about 3 p.]. Available 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/journals/loftext.noprov.html
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from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 

 

Homepages/Endereços Eletrônicos 

7. Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online 

Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: 

http://www.cancer-pain.org/ 

Outras situações:  

Na eventualidade do surgimento de situações não contempladas por estas Instruções 

Redatoriais, deverão ser seguidas as recomendações contidas em International Committee of 

Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical 

journals. Updated October 2004. Disponível em http://www.icmje.org/.  

 

Toda correspondência para a revista deve ser encaminhada para: 

Prof. Dr. Rogerio Souza  

Editor-Chefe do Jornal Brasileiro de Pneumologia 

SCS Quadra 01, Bloco K, Salas 203/204 - Ed. Denasa. CEP: 70.398-900 - Brasília - DF 

Telefones/Fax: 0xx61-3245-1030, 0xx61-3245-6218 

Email do Jornal Brasileiro de 

Pneumologia: jpneumo@jornaldepneumologia.com.br (Assistente Editorial Luana Campos) 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jpneumo@jornaldepneumologia.com.br
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ANEXO 4 

 

                           Instruções do Periódico Chest 

 

General Policies 

ALL MANUSCRIPTS SUBMITTED TO CHEST SHOULD BE PREPARED IN ACCORDANCE WITH OUR 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS, WHICH REFLECT THE LATEST “ICMJE RECOMMENDATIONS FOR THE 

CONDUCT, REPORTING, EDITING AND PUBLICATION OF SCHOLARLY WORK IN MEDICAL 

JOURNALS” OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF MEDICAL JOURNAL EDITORS. 

 If you don't see what you are looking for, you can browse this page by going to your web 

browsers menu to "Edit" then "Find." Type in the term you are looking for on this page. Authors 

are also encouraged to view the Editor in Chief's series of short videos clips of frequently asked 

questions. 

ORIGINAL RESEARCH 

 

Article Element Requirements 

Abstract length 

250 words, structured format, include clinical trial 

information for randomized controlled trials 

Text length 2,500 words 

Reference count 75 references 

Color $500 per figure 

Format 

Text should include: Introduction, Materials and 

Methods, Results, Discussion, and Conclusions 

Acknowledgments 
Author guarantor statement and contributions required 

 

Institutional Review Board (IRB) Approval/Helsinki Declaration 

 

Most Original Research manuscripts must include a statement relating to institutional 

review board (or equivalent) approval in the “Materials and Methods” section. CHEST requires 

http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://journal.publications.chestnet.org/ss/videofaqs.aspx
http://journal.publications.chestnet.org/ss/forauthors.aspx#Acknowledgments
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that authors include the committee name and approval number. In multicenter studies, the list 

of relevant committees and approval numbers may be included as an e-Appendix. See more 

information on IRB approval here. 

 

Randomized Controlled Trials (RCT): 

 

CHEST defines a randomized controlled trial (RCT) as “any research study that 

prospectively assigns human participants or groups of humans to one or more health-related 

interventions to evaluate the effects on health outcomes.” Authors preparing RCTs for 

submission to CHEST should follow the CONSORT (Consolidated Standards of Reporting 

Trials) checklist and must include a CONSORT flowchart as Figure 1. Templates for the 

generation of CONSORT flowcharts are available online. 

In addition to following CONSORT, CHEST requires investigators to register their clinical 

trials in an approved public trials registry. Approved public trials registries are those that meet 

the criteria established by the World Health Organization(WHO). To register a trial, authors 

must submit the details directly to any one of the WHO primary registries. CHESTreserves the 

right to reject papers if it deems the disclosure at the registry to be incomplete. An IRB 

statement is not a substitute for an approved clinical trial registration.  

Purely observational studies (those in which the assignment of the medical intervention is not 

at the discretion of the investigator) do not require registration. 

 

Systematic Reviews and Meta-analyses 

 

Authors preparing systematic reviews and meta-analyses for submission 

to CHEST should follow the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-analyses) checklist and must include a PRISMA flow diagram as Figure 1 on submission. 

Additionally, authors are expected to address all items in the checklist in the writing of the 

manuscript. Those seeking additional guidance regarding the preparation of a systematic review 

can also consult the Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 

at http://www.cochrane.org/handbook and the Institute of Medicine's Standards for Systematic 

Reviews available at http://www.iom.edu/Reports/2011/Finding-What-Works-in-Health-Care-

Standards-for-Systematic-Reviews/Standards.aspx. The Institute of Medicine's Standards for 

Developing Trustworthy Clinical Practice Guidelines should also be consulted for guidance 

when using systematic reviews as the basis for guideline recommendations, available 

http://journal.publications.chestnet.org/ss/forauthors.aspx#SupplementalMaterialAppendices
http://journal.publications.chestnet.org/ss/forauthors.aspx#InstitutionalReviewBoardApproval
http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/
https://depts.washington.edu/hrtk/CSD/
http://www.who.int/ictrp/trial_reg/en/index1.html
http://www.who.int/ictrp/trial_reg/en/index1.html
http://www.prisma-statement.org/
http://www.prisma-statement.org/
http://www.cochrane.org/handbook
http://www.iom.edu/Reports/2011/Finding-What-Works-in-Health-Care-Standards-for-Systematic-Reviews/Standards.aspx
http://www.iom.edu/Reports/2011/Finding-What-Works-in-Health-Care-Standards-for-Systematic-Reviews/Standards.aspx
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at http://www.iom.edu/Reports/2011/Clinical-Practice-Guidelines-We-Can-

Trust/Standards.aspx). 

 

Surveys/Questionnaire-Based Studies 

 

Investigators who administer surveys and questionnaires as part of their study should 

obtain copyright permission if needed; no surveys should be adapted without the permission of 

the of the developer. Any unapproved changes in how PRO instruments are used or approved 

changes that have not been psychometrically studied and found to be reliable and valid will 

invalidate the results. 

Studies based on surveys or questionnaires should report on data that have been 

collected within two years of submission, include supporting reliability and validity data, and 

have response rates of at least 60%. All survey-based studies should describe the method used 

to achieve the response rate (eg, Dillman's tailored design method) and should provide a 

convincing rationale for why lower response rates provide important and generalizable 

information. Surveys with a response rate of less than 60% may be rejected. Nonrespondents 

should be characterized well enough to allow for assessment of potential for nonresponse. 

Authors are encouraged to report outcome rates for most surveys using standardized definitions 

and metrics (eg, those proposed by the American Association for Public Opinion Research. 

This information must be detailed in the methods section. 

 

Other Study Types 

 

The Equator Network provides checklists for other types of studies such as the STROBE 

(Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology) statement. Checklists 

are also available for cohort, case-control, and cross-sectional studies, and authors are 

encouraged to follow these. 

 

Confidence Interval 

 

For clinical studies, the primary outcome expressed as the difference between groups with a 

confidence interval (CI) on that difference should be provided in the Abstract and in the main 

article. In most cases, P values should not be presented without an accompanying effect estimate 

and CI.  

http://www.iom.edu/Reports/2011/Clinical-Practice-Guidelines-We-Can-Trust/Standards.aspx
http://www.iom.edu/Reports/2011/Clinical-Practice-Guidelines-We-Can-Trust/Standards.aspx
http://journal.publications.chestnet.org/ss/forauthors.aspx#SurveyInstruments
http://www.aapor.org/Home.htm
http://www.equator-network.org/

