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Resumo 

Introdução: A asma é a doença crônica mais comum em crianças e se tornou um 

problema de saúde pública devido aos seus grandes custos em cuidados de saúde. 

O método Buteyko é um exercício respiratório, constituindo uma intervenção não 

farmacológica de baixo custo que vem sendo utilizada por fisioterapeutas em 

diferentes países no tratamento de pacientes asmáticos. Objetivo: Avaliar os efeitos 

do método Buteyko como terapia adjunta no tratamento de crianças asmáticas. 

Métodos: Estudo controlado randomizado simples-cego, devidamente cadastrado no 

ClinicalTrails.gov, que avaliou 32 crianças de 7 a 12 anos com diagnóstico clínico de 

asma. As crianças participantes foram aleatoriamente randomizadas em dois grupos: 

grupo Buteyko e grupo controle. O grupo Buteyko foi formado por 16 crianças que 

realizaram 3 semanas de tratamento presencial (2 sessões semanais) com o Método 

Buteyko. As crianças também realizaram o Método Buteyko em casa diariamente 

durante o período do tratamento. O grupo controle foi formado por 16 crianças que 

receberam, juntamente com seus pais e/ou responsáveis, intervenções educativas em 

relação à asma. Foram realizadas avaliações antropométricas, de qualidade de vida 

por meio do questionário PAQLQ (Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire), 

de função pulmonar (espirometria) e de capacidade de exercício (teste de caminhada 

dos 6 minutos – TC6M). Além disso, foram coletadas informações quanto à ocorrência 

de hospitalizações, visitas ao pronto-socorro, faltas na escola por exacerbação da 

doença, crises alérgicas e de asma e uso da medicação para alívio de sintomas. As 

avaliações ocorreram em dois momentos: antes do início do treinamento e após as 3 

semanas de tratamento. Os dados foram analisados por meio do software SPSS 20.0, 

com nível de significância de 5%. A normalidade dos dados foi verificada pelo teste 

Shapiro-Wilk. As variáveis contínuas com distribuição normal foram apresentadas 

como médias e desvios padrões. Aquelas com distribuição não normal como 

medianas e intervalos interquartis. As variáveis categóricas foram apresentadas como 

frequência. Os testes Mann-Whitney e Wilcoxon foram utilizados para comparar os 

escores do PAQLQ entre os grupos e intragrupos, respectivamente. A comparação 

das variáveis iniciais e finais para espirometria e distância percorrida no TC6M dentro 

do mesmo grupo foi realizada por meio do teste t de student pareado e entre os dois 

grupos por meio do teste t de student não pareado. O teste Exato de Fisher foi 
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realizado para comparar, entre os grupos controle e Buteyko, a ocorrência de crises 

alérgicas e de asma, faltas na escola por exacerbação da doença e uso de medicação 

de alívio. Resultados: A comparação intragrupos mostrou melhora para todos os 

escores de qualidade de vida em ambos os grupos e melhora no pico de fluxo 

expiratório (PFE) no grupo Buteyko. A comparação entre os grupos mostrou melhora 

para dois parâmetros de função pulmonar (relação do volume expiratório forçado no 

primeiro segundo com a capacidade vital forçada - VEF1/CVF e fluxo expiratório 

forçado entre 25% e 75% da capacidade vital forçada - FEF25-75%) e menor ocorrência 

de crises de asma, uso de medicação para alívio dos sintomas e faltas na escola por 

exacerbação da doença no grupo Buteyko. Conclusão: Dados do presente estudo 

mostram que o Método Buteyko otimizou parâmetros de função pulmonar (VEF1/CVF, 

FEF25-75% e PFE) e relatos de sintomas (crises de asma, uso de medicação para alívio 

dos sintomas e faltas na escola) na população estudada. Tanto o Método Buteyko 

quanto a educação sobre asma foram capazes de melhorar a qualidade de vida nas 

crianças avaliadas.  

 

Palavras-chave: Asma; Fisioterapia; Exercícios Respiratórios; Criança; Ensaio 

Clínico. 
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Abstract 

Introduction: Asthma is the most common chronic disease among children and 

became a public health problem due to its high cost in health care. The Buteyko 

method is a breathing exercise and a low cost and non-pharmacological intervention 

that has been used by physical therapists in different countries in the treatment of 

patients with asthma. Objective: To assess the effects of the Buteyko method as an 

adjunct therapy to medical treatment of children with asthma. Methods: Single-blind 

randomized controlled trial registered on ClinicalTrails.gov that assessed 32 children 

aged 7 to 12 years old with asthma diagnose. Children were randomized into two 

groups: Buteyko group and control group. Buteyko group consisted of 16 children who 

underwent three weeks of treatment (two sessions per week) with the Buteyko method. 

Children also performed the Buteyko Method daily at home during the treatment 

period. Control group consisted of 16 children who received, along with their parents 

and / or guardians, educational interventions on asthma. We assessed quality of life 

by the PAQLQ (Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire), lung function 

(spirometry) and exercise capacity (six-minute walk test). Moreover, we collected data 

regarding occurrence of admissions to hospital, visits to the emergency room and days 

off school due to asthma exacerbations, episodes of allergy and asthma 

exacerbations, and reliever medication usage. Assessments were held in two 

moments: before and after the three weeks of treatment. Data were analyzed by the 

SPSS software with a significant level of 5%. Data normality was analyzed by the 

Shapiro-Wilk test. Continuous variables with normal distribution were expressed as 

means and standard deviations. Those with a non-normal distribution as median and 

interquartile ranges. Categorical variables were expressed as frequency. The Mann-

Whitney U and Wilcoxon tests were used to compare the scores of PAQLQ between 

and intragroups, respectively. Between and intragroup comparison of the spirometry 

variables and the 6-minute walk test distance was performed by the paired and 

unpaired t test. The Fisher exact test was used to compare the occurrence of visits to 

the emergency room and days off school due to asthma exacerbations, episodes of 

allergy and asthma exacerbations, and reliever medication usage between groups. 

Results: Intragroup analysis showed an improvement in all quality of life scores in both 

groups and in peak expiratory flow (PEF) in the Buteyko group. Between-group 
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analysis showed an improvement in two lung function parameters (forced expiratory 

volume in 1s / forced vital capacity ratio - FEV1/FVC and forced expiratory flow between 

25 and 75% of forced vital capacity - FEF25-75%) and fewer occurrence of episodes of 

asthma exacerbations, reliever medication usage and days off school due to asthma 

exacerbations in the Buteyko group. Conclusion: Data from the present showed that 

the Buteyko Method was effective to improve some lung function (FEV1/FVC, FEF25-

75% and PEF) and symptoms parameters (episodes of asthma exacerbations, reliever 

medication usage and days off school due to asthma exacerbations). Both the Buteyko 

Method and asthma education improved quality of life in the children assessed.   

 

Keywords: Asthma; Physical Therapy Specialty; Breathing Exercises; Child; Clinical 

Trail.   
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A asma é uma doença que pode ser definida por suas características clínicas, 

fisiológicas e patológicas1. Trata-se de uma doença inflamatória crônica com 

mudanças estruturais e funcionais, levando à hiperresponsividade brônquica e 

obstrução de vias aéreas2–5. Clinicamente, os sintomas da asma incluem episódios 

recorrentes de sibilância, tosse, dispneia e sensação de aperto no peito em resposta 

a aeroalérgenos inócuos, os quais podem ser reversíveis espontaneamente ou com 

tratamento3,5,6. 

Os sintomas da asma podem gerar restrições emocionais e sociais7. Uma vez 

que os sintomas respiratórios e psicológicos estão interrelacionados8, é evidente o 

impacto da asma na qualidade de vida destes pacientes, o qual tende a aumentar de 

acordo com a severidade da doença9,10. Entretanto, é importante enfatizar que há 

redução na qualidade de vida em qualquer que seja a gravidade da asma com a 

maioria dos asmáticos tendo restrições em sua vida e pior status de saúde comparado 

a indivíduos saudáveis11. Em se tratando da população infantil, tais repercussões 

atingem não somente o paciente, mas todo o universo familiar11,12, repercutindo na 

rotina da família e na qualidade de vida de todos os envolvidos13. Isso evidencia a 

necessidade de realizar mensurações subjetivas que avaliem o impacto da asma nas 

funções sociais, emocionais, físicas e escolares, bem como a percepção que a criança 

tem em relação à doença14. Tais parâmetros são tão importantes quanto a avaliação 

dos demais desfechos clínicos para acompanhar o progresso da doença e a 

efetividade dos tratamentos realizados14. Com este propósito, o Paediatric Asthma 

Quality of Life Questionnaire (PAQLQ) foi desenvolvido15. Trata-se de um questionário 

reprodutível e capaz de detectar mudanças clínicas em crianças e adolescentes com 

asma11, sendo atualmente um dos instrumentos de avaliação da qualidade de vida de 

crianças com asma com maior visibilidade no mundo16. Sua validação cultural para o 

Brasil demonstrou boas propriedades psicométricas17, sendo o mais indicado para 

utilização na população brasileira16.  

Crianças e adolescentes asmáticos estão frequentemente preocupados em 

sofrer uma crise de asma, havendo restrição na execução de atividades que possam 

exacerbar uma crise ou causar desconforto11,13. Dessa forma, entende-se que os 

sintomas respiratórios da asma podem causar restrições físicas, que afetam a prática 

de esportes e as atividades da vida diária18, contribuindo para um estilo de vida 
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sedentário19. Além disso, a asma não controlada em crianças está diretamente 

relacionada a um maior número de faltas na escola e de visitas ao pronto-socorro por 

exacerbação dos sintomas18,20.  

 A asma constitui um sério problema de saúde pública sendo uma grande causa 

de incapacidade, faltas na escola e no trabalho, aposentadorias e utilização de 

recursos de saúde para aqueles que são afetados6,21–24. Cerca de 300 milhões de 

indivíduos de todas as idades ao redor do mundo são afetados por esta doença 

crônica das vias aéreas5,6,25, com aproximadamente 20 milhões de casos no Brasil26, 

o que faz deste um dos países da América Latina com o maior número de casos de 

asma27. Em relação à população infantil, a asma constitui a doença crônica mais 

comum nesta faixa etária28. No Brasil, a prevalência de asma em crianças e 

adolescentes em todo país é de aproximadamente 24,3%29.  

O diagnóstico clínico da asma é sugerido de acordo com o histórico clínico e 

exame físico do paciente, testes de função pulmonar e testes laboratoriais30. No 

entanto, uma vez que suas características clínicas não são exclusivas desta doença, 

a confirmação de seu diagnóstico deve ser realizada por meio de um método objetivo, 

como a espirometria (antes e após o uso de broncodilatador), testes de 

broncoprovocação e medidas seriadas de pico de fluxo expiratório (PFE)31. A 

mensuração da espirometria fornece informações complementares a respeito dos 

diferentes aspectos do controle da asma, como documentar a gravidade da obstrução 

ao fluxo aéreo e monitorar o curso da doença e as modificações decorrentes do 

tratamento1. A mensuração da variação diurna exagerada do PFE é uma forma mais 

simples, porém menos acurada de se diagnosticar limitação ao fluxo aéreo26. Por sua 

vez, a avaliação da hiperresponsividade das vias aéreas a fatores que podem 

desencadear sintomas de asma é útil em casos de pacientes que não apresentam 

alterações na espirometria31. 

Embora não haja uma cura conhecida para a asma, seus sintomas são 

controláveis na maioria dos pacientes2. O tratamento da asma é primariamente 

farmacológico, sendo associado a intervenções não-farmacológicas e a estratégias 

de controle dos sintomas (identificação e controle dos fatores de risco, os quais podem 

intensificar os sintomas e desencadear exacerbações, e intervenções 

educacionais)1,32–34. 



4 

 

 

  

 As medicações utilizadas no tratamento da asma podem ser amplamente 

divididas em tratamento de controle e tratamento de resgate para o alívio dos 

sintomas35. O primeiro é aplicado diariamente e em longo prazo, o segundo é utilizado 

para diminuir rapidamente a broncoconstrição e aliviar seus sintomas1. Tal tratamento 

pode ser administrado de diferentes formas (via inalatória, oral ou parenteral).  

 A utilização de anti-inflamatórios é a primeira escolha para o tratamento de 

controle utilizado no manejo da asma19. Os corticosteróides inalatórios são 

recomendados como o tratamento anti-inflamatório preferível para crianças e adultos 

que sofrem de asma persistente36. Entretanto, alguns pacientes necessitam de 

terapias adicionais. Nestes casos, β2-agonistas de longa duração ou modificadores de 

leucotrienos podem ser utilizados37. Corticosteróides sistêmicos podem ser utilizados 

no tratamento da asma de acordo com duas regras: como parte do tratamento de 

exacerbações agudas de moderada à severa e no tratamento de asma de difícil 

controle26. Em pacientes com asma severa, terapias alternativas como, por exemplo, 

o uso de imunoglobulina E (anti-IgE), são consideradas com o principal objetivo de 

diminuir doses de corticosteróides e/ ou aumentar o controle da inflamação37. No 

entanto, a aderência ao tratamento medicamentoso ainda é considerada baixa tanto 

a nível nacional quanto internacional e em diferentes faixas etárias, contribuindo para 

um menor controle da doença18,38,39.  

Intervenções não farmacológicas têm despertado o interesse de terapeutas e 

pesquisadores no tratamento complementar da asma devido a seu baixo custo e baixo 

risco. Os tratamentos complementares incluem: exercícios respiratórios, treinamento 

muscular inspiratório, técnica Alexander, homeopatia, acupuntura, aromaterapia, 

reflexologia e massagem40–43. 

 Os exercícios respiratórios têm sido rotineiramente utilizados por 

Fisioterapeutas e outros profissionais da área de saúde em várias partes do mundo44. 

Revisão sistemática com metanálise publicada pela Colaboração Cochrane em 201344 

avaliou os efeitos dos exercícios respiratórios em adultos com asma, incluindo 13 

estudos, os quais envolveram 906 pacientes. Embora os estudos tenham 

individualmente demonstrado efeitos positivos dos exercícios respiratórios, em 

consequência à heterogeneidade metodológica entre os estudos incluídos, não houve 

evidência conclusiva nesta revisão para suportar ou refutar a eficácia desta 
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intervenção no tratamento de pacientes asmáticos. São denominados exercícios 

respiratórios as seguintes técnicas: Método Buteyko, Método Papworth, Yoga, ou 

qualquer outra intervenção similar que objetive incentivar a utilização de um padrão 

respiratório adequado44,45.   

O Método Buteyko foi desenvolvido nos anos 50 na Rússia pelo médico 

ucraniano Konstantin Buteyko, o qual foi inicialmente utilizado apenas na Rússia, 

porém nos últimos anos foi disseminado e ensinado na Europa, Índia, Egito, Austrália, 

Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos46. Essa técnica preconiza que a asma é um 

mecanismo de defesa do corpo contra a hiperventilação47. A abordagem deste método 

pode variar de acordo com o país ou com o terapeuta, porém de uma maneira geral 

tem a finalidade de conscientizar quanto ao desenvolvimento de um padrão 

respiratório mais eficiente por meio do uso do controle da respiração e pausas 

respiratórias, a fim de aumentar a pressão alveolar e arterial de CO2, a qual pode 

reverter o broncoespasmo, normalizar o padrão respiratório e reduzir o quadro de 

dispneia33,46. 

O método Buteyko é constituído de seis exercícios48: 1) Como descongestionar 

o nariz: proporciona a desobstrução nasal por meio de exercícios que realizam uma 

pausa respiratória (pausa controle) ao fim de uma curta inspiração seguida de uma 

curta expiração. O tempo de duração da pausa controle é determinado pelo próprio 

paciente. Pode ser realizado por adultos e crianças com diferentes doenças 

respiratórias; 

2) Como controlar a respiração: exercício que estimula o controle da respiração 

por meio de curtos ciclos respiratórios, estimulando a respiração nasal e 

diafragmática. Exercício proposto para adultos com asma ou qualquer outra doença 

respiratória; 

3) Como obter o melhor do exercício físico: exercício que estimula a realização 

de caminhadas (ou qualquer outra forma de exercício) com a respiração nasal e 

períodos de controle da respiração. Exercício destinado para adultos asmáticos; 

4) Conter a respiração durante o exercício físico: realiza pequenas caminhadas 

(ou qualquer outro exercício físico), associando com curtos períodos de pausa 

controle e períodos de respiração normal sem pausa controle. Exercício proposto para 

adultos asmáticos; 



6 

 

 

  

5) Passos: exercício que associa períodos de pausa controle com pequenas ou 

longas caminhadas (o número de passos é determinado pelo próprio paciente). 

Exercício proposto para crianças com diferentes doenças respiratórias e adultos 

saudáveis; 

6) Como parar uma crise de tosse e de sibilo: exercício que pode ser feito 

apenas realizando pausas controles ou associando a pausa controle com um pequeno 

número de passos. Seu objetivo é que seja realizado quando os primeiros sinais de 

uma crise de asma surgem a fim de manter seu controle com menores doses de 

medicação para alívio de sintomas. Exercício destinado para adultos asmáticos. 

O primeiro estudo do tipo controlado randomizado com o objetivo de avaliar a 

eficácia do Método Buteyko em pacientes adultos com asma foi publicado por Bowler 

et al. em 199849. Após este, sete outros estudos foram publicados com o mesmo 

objetivo e estão disponíveis na literatura50–56. Estes estudos avaliaram os efeitos do 

Método Buteyko nos seguintes desfechos: qualidade de vida49–51,53,54, função 

pulmonar49–53,55,56, uso de medicação49,51–53, sintomas da asma50,51,55, controle da 

asma53,54,56, e número de hospitalizações por exacerbação da doença53. De acordo 

com estes estudos, o Método Buteyko foi associado com melhoras na qualidade de 

vida50,51,54, sintomas da asma50,51,55, controle da asma54,56, uso da medicação49,51–53 e 

pico de fluxo expiratório55,56.  

Em relação à população infantil, há dois estudos disponíveis na literatura com 

o objetivo de avaliar o Método Buteyko em pacientes asmáticos desta faixa etária57,58. 

Um deles57 trata-se de um estudo do tipo série de casos, o qual incluiu 8 crianças e 

também adolescentes de 7 a 16 anos com diagnóstico clínico de asma submetidos a 

cinco sessões em dias consecutivos de Buteyko, com duração de 60 a 90 minutos. 

Este estudo avaliou a influência desse método nos desfechos sintomas da asma, uso 

de medicação, e número de faltas na escola em decorrência da doença, identificando 

diminuição no uso de medicação e melhora nos escores para mensuração dos 

sintomas da asma. Os autores deste estudo afirmam ainda que, devido aos resultados 

serem semelhantes a aqueles encontrados em adultos, o Método Buteyko merece 

exploração por meio de um ensaio clínico controlado randomizado em crianças com 

diagnóstico de asma57.    
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O segundo estudo58, o qual foi recentemente publicado, trata-se de um ensaio 

clínico randomizado que comparou os efeitos do Método Buteyko com duas técnicas 

de fisioterapia respiratória (ciclo ativo da respiração e uma técnica de mobilização 

torácica) em relação à função pulmonar (desfecho primário), níveis de IgE sanguíneo 

e controle da asma em uma população de 54 crianças e adolescentes de 8 a 14 anos. 

O tratamento foi conduzido três vezes por semana durante três meses com cada 

sessão tendo aproximadamente 30 minutos de duração. Este estudo encontrou 

diferenças nos parâmetros de função pulmonar, níveis de IgE e controle da asma 

favoráveis ao Método Buteyko. No entanto, ambos os estudos envolvendo a 

população pediátrica57,58, não avaliaram desfechos clínicos importantes na asma 

infantil, como a qualidade de vida e capacidade do exercício e suas respostas ao 

tratamento com o Método Buteyko. 

É importante ressaltar que os referidos estudos foram realizados em outros 

países - Austrália49,50, Nova Zelândia52,57, Índia54,56, Egito55,58, Reino Unido51 e 

Canadá53, o que mostra que este é um método já disseminado mundialmente, além 

de evidenciar a inexistência de pesquisas a nível nacional envolvendo este tema. 

Dessa forma, a presente pesquisa teve como propósito avaliar os efeitos do 

Método Buteyko como terapia adjunta ao tratamento medicamentoso de crianças com 

diagnóstico clínico de asma por meio de um estudo do tipo experimental controlado 

randomizado.  

1.1 Justificativa  

A asma constitui uma doença com grande impacto socioeconômico no Brasil, 

devido aos elevados custos que esta traz à saúde pública com medicamentos, 

internações e consultas médicas. Além disso, focando-se na população infantil, 

percebe-se que esta é uma doença que repercute não só na vida das crianças 

acometidas por esta doença crônica das vias aéreas, mas também em toda sua 

estrutura familiar, uma vez que as exacerbações da doença acarretam custos 

financeiros, mudança na rotina da família, bem como faltas na escola, e um impacto 

direto na qualidade de vida de todos os envolvidos. 

Uma vez que ainda não é conhecida a cura para a asma, esta é tratada 

primariamente por meio de medicamentos. No entanto, se fazem necessárias 
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intervenções educacionais para que os pacientes e familiares possam entender 

melhor a doença e os fatores de risco que podem influenciar diretamente nesta, bem 

como utilização de intervenções complementares que auxiliem na diminuição do uso 

de medicação, proporcionando maior bem-estar para esta população.  

O método Buteyko vem recebendo maior visibilidade em diversos países como 

terapia adjunta ao tratamento medicamentoso da asma, uma vez que este não requer 

custos financeiros para ser realizado, além de ser, comprovadamente por meio de 

estudos prévios, uma técnica segura, oferecendo baixos riscos aos pacientes. Uma 

vez que o paciente aprende a utilizar esta técnica, esta pode ser incorporada na sua 

vida diária, não necessitando de deslocamento a um centro clínico para realizá-la. 

Embora seja uma técnica bem repercutida por Fisioterapeutas no mundo, ainda se 

trata de um método pouco conhecido e difundido no Brasil.  

No que se refere à população infantil, existe na literatura, até o momento, 

apenas um ensaio clínico randomizado envolvendo o Método Buteyko na população 

pediátrica. Este estudo, no entanto, não envolveu mensurações clínicas importantes 

nesta população, como qualidade de vida e capacidade do exercício.  

 

1.2 Objetivos do estudo 

1.2.1 Objetivo Geral  

Avaliar os efeitos do Método Buteyko no tratamento de crianças asmáticas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

a) Avaliar os efeitos do Método Buteyko na qualidade de vida, função pulmonar 

e capacidade do exercício de crianças asmáticas; 

b) Analisar se há interferência do Método Buteyko na ocorrência de visitas ao 

pronto-socorro e faltas na escola por exacerbação da doença, de crises 

alérgicas e de asma e de uso de medicação de crianças asmáticas; 

c) Avaliar se há diferença nos desfechos avaliados entre o grupo submetido 

ao Método Buteyko e o grupo submetido a intervenções educativas sobre 

asma (grupo controle); 
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d) Realizar uma revisão sistemática acerca da efetividade dos exercícios 

respiratórios como terapia adjunta ao tratamento medicamentoso de 

crianças com asma. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1 Aspectos éticos 

O presente estudo seguiu os critérios da resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde que rege as pesquisas com seres humanos no Brasil e foi 

submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, obtendo parecer favorável (477.541) (Anexo 1).  

Todas as crianças participantes da pesquisa e seus responsáveis receberam 

explicações sobre os objetivos, importância e procedimentos necessários para a 

realização do estudo. Os dados foram coletados após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Anexo 2) pelos pais e a concordância das 

crianças em participar da pesquisa. 

2.2. Tipo de estudo 

Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado, simples-cego, o qual 

foi devidamente cadastrado no ClinicalTrails.gov59 (identificador NCT02720380) e 

conduzido de acordo com as recomendações do CONSORT (2010)60.  

Em paralelo à realização do ensaio clínico proposto, foi desenvolvida uma 

revisão sistemática em parceria com a Colaboração Cochrane, referência mundial em 

publicação de revisões sistemáticas. A revisão foi realizada no grupo Airways e teve 

seu protocolo61 e versão final62 (Apêndice 1) publicados na Cochrane Library. A figura 

1 descreve o processo de desenvolvimento de uma revisão sistemática pela 

Colaboração Cochrane. 
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Figura 1: Fluxograma das etapas seguidas no desenvolvimento da revisão sistemática 

“Breathing exercises for children with asthma”  
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2.3. Local de realização 

A pesquisa foi realizada no Departamento de Fisioterapia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) na cidade de Natal, Rio Grande do Norte.  

2.4. População 

 A população do presente estudo foi composta por crianças na faixa etária entre 

07 e 12 anos com diagnóstico médico de asma. 

 A classificação da severidade da asma das crianças participantes foi realizada 

com base nos critérios estabelecidos pela Global Initiative for Asthma (GINA, 2015)63. 

De acordo com estes critérios, a asma é considerada leve quando, para ser bem 

controlada, necessita de baixa intensidade de tratamento (dose baixa de corticoide 

inalatório); asma moderada é aquela que necessita de intensidade intermediária de 

tratamento (dose baixa de corticoide inalatório associada a um β2-agonista inalatório 

de ação prolongada); asma grave é aquela que necessita de uma alta intensidade de 

tratamento (doses médias ou altas de corticoide inalatório associadas a um β2-

agonista de ação prolongada, podendo haver adição de corticoide oral em doses 

baixas ou anti-IgE)63. 

2.5. Amostragem e processo de alocação 

As crianças asmáticas participantes foram recrutadas de forma não 

probabilística e distribuídas aleatoriamente, por meio do site 

www.randomization.com64, em um dos 2 grupos (Buteyko e controle). 

Um pesquisador (pesquisador 1) foi responsável pelo sigilo da alocação e um 

segundo pesquisador (pesquisador 2) foi responsável pela randomização. Um terceiro 

pesquisador (pesquisador 3) realizou as avaliações (inicial e final) de todas as 

crianças participantes. Um quarto pesquisador (pesquisador 4) foi responsável pela 

aplicação do protocolo de tratamento e um quinto pesquisador (pesquisador 5) 

realizou a análise estatística.  

O sigilo da alocação foi realizado por meio de uma sequência numérica 

aleatória que era fornecida pelo pesquisador responsável por essa etapa para o 

pesquisador responsável pela randomização. A randomização foi realizada de 

maneira cega. Dessa forma, o pesquisador responsável por essa etapa randomizou 
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uma sequência numérica e não os nomes de cada criança. Apenas após a 

randomização era possível ao pesquisador que realizaria o tratamento saber quais 

crianças foram alocadas em cada grupo. 

2.5.1 Cálculo da amostra  

O tamanho da amostra foi calculado de acordo com a fórmula descrita por 

Sakpal (2010)65, considerando a qualidade de vida como desfecho primário. Estudo 

prévio54 mostrou uma diferença clinicamente importante de 0,98 e um desvio padrão 

de 0,80. Além disso, foi considerado um percentual de 10% para perdas, nível de 

significância de 5% e poder do teste de 80%. Baseado na fórmula descrita foi 

calculado um total de 26 crianças, 13 em cada grupo, como sendo suficiente para 

detectar uma diferença clinicamente significante. 

 

2.6. Critérios de inclusão 

Foram consideradas elegíveis para participar do presente estudo crianças, de 

ambos os sexos, com faixa etária entre 07 e 12 anos, com diagnóstico médico 

confirmado de asma e em uso atual de medicação para asma com doses estáveis53 

nas quatro semanas prévias ao início do estudo49,51,52.  

As crianças asmáticas não poderiam apresentar: doenças respiratórias 

associadas, como fibrose cística, bronquiectasia, tuberculose pulmonar53,66; 

descolamento de retina66; crise hipertensiva66; cardiopatia congênita67; edema 

pulmonar66, história de lobectomia ou segmentectomia pulmonar67, e/ou apresentar 

sintomas ou infecções respiratórias 15 dias prévios às avaliações67. 

 

2.7. Critérios de exclusão 

Os critérios de exclusão adotados foram: crianças que se mostrassem 

incapazes de realizar algum dos procedimentos necessários; desistissem de participar 

da pesquisa durante a avaliação; apresentassem algum sintoma agudo do trato 

respiratório durante o período de coleta; faltassem duas sessões presenciais de 

Buteyko seguidas.  
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2.8. Seleção dos sujeitos  

2.8.1 Recrutamento 

A amostra foi composta por crianças com diagnóstico clínico de asma que 

recebessem acompanhamento médico a nível ambulatorial em hospitais e clínicas de 

referência em Natal e região metropolitana do estado do Rio Grande do Norte, que 

atendessem aos critérios de inclusão, cujos pais e/ou responsáveis autorizassem sua 

participação no estudo por meio da assinatura do TCLE e que concordassem em 

participar da pesquisa. 

2.8.2 Contato inicial e seleção dos participantes 

Foi realizado contato prévio com médicos (pediatras e pneumologistas) 

responsáveis pelo acompanhamento de pacientes asmáticos a nível ambulatorial em 

hospitais e clínicas de referência, das redes pública e privada de saúde, no município 

de Natal e região metropolitana (Rio Grande do Norte), para o fornecimento de 

informações acerca do presente estudo. Estes profissionais realizaram o 

encaminhamento dos pacientes considerados elegíveis para participar do estudo para 

o Departamento de Fisioterapia da UFRN. A direção dos hospitais e clínicas foi 

contatada previamente para solicitação de sua anuência. 

No momento da consulta ambulatorial, foi entregue pelo médico responsável 

uma cartilha destinada aos pais/responsáveis contendo informações a respeito do 

estudo (Apêndice 2). Após contato prévio feito com os pais e/ou responsáveis que se 

mostraram interessados pelo tratamento, as crianças aptas a participarem do estudo 

foram questionadas sobre a sua vontade em participar. Após isso, o TCLE, 

esclarecendo os objetivos, a importância e os procedimentos da pesquisa, foi 

entregue e assinado pelos pais e/ou responsáveis.  

Após o recebimento do TCLE devidamente assinado e a constatação da 

vontade da criança em participar do estudo, foi realizada a randomização das crianças 

para um dos dois grupos (Buteyko ou controle), e então iniciada a avaliação inicial 

proposta no protocolo deste estudo.  

Os procedimentos propostos para seleção das crianças participantes do 

presente estudo encontram-se resumidos na Figura 2. 
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Figura 2: Procedimentos para seleção das crianças asmáticas participantes  

2.9. Instrumentos de medida e procedimentos  

Antes do início das coletas foi realizado um estudo piloto com 5 crianças no 

intuito de avaliar a viabilidade e a metodologia propostas para o estudo, bem como 

treinar os pesquisadores envolvidos. 

Foi utilizada uma ficha de avaliação (Apêndice 3) padronizada para coletar 

dados pessoais, antropométricos e informações obtidas na avaliação, incluindo 

medicações utilizadas para o controle da doença, dados da espirometria, teste de 

caminhada dos 6 minutos e os escores obtidos no questionário de qualidade de vida. 

Anuência dos hospitais e 
clínicas de referência 

Contato com médicos responsáveis 
pelo acompanhamento de pacientes 
asmáticos 

Entrega da cartilha de 
apresentação aos pais e/ou 
responsáveis 

Entrega do TCLE devidamente 
assinado pelos pais e/ou 
responsáveis 

Criança apta a participar 

Realização da randomização e 
início do protocolo proposto pelo 
estudo 

Primeiro contato dos pais ou 
responsáveis com o 
pesquisador 
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As avaliações de qualidade de vida, função pulmonar e teste de caminhada dos 

6 minutos foram realizadas em 2 momentos para ambos os grupos (Buteyko e 

controle): no momento inicial e ao final das 3 semanas de treinamento. O turno da 

avaliação e de realização do tratamento era marcado de acordo com a disponibilidade 

das crianças e seus pais ou responsáveis.   

2.9.1 Medidas antropométricas 

Os dados antropométricos, peso e altura, foram mensurados por meio de uma 

balança mecânica antropométrica (Welmy®, Santa Bárbara D'Oeste - SP, Brasil), 

devidamente calibrada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (INMETRO). A pesagem foi realizada com a criança em uso de 

roupas leves e descalça na posição ortostática com os calcanhares unidos. Para 

mensuração da estatura, as panturrilhas, nádegas, dorso e região occipital estavam 

em contato com a régua antropométrica, sendo a cabeça alinhada pelo examinador. 

A fórmula de peso/altura2 foi utilizada para calcular o índice de massa corpórea (IMC).   

2.9.2 Avaliação da qualidade de vida  

A qualidade de vida relacionada à saúde das crianças participantes do estudo 

foi mensurada por meio do questionário PAQLQ (Paediatric Asthma Quality of Life 

Questionnaire) (Anexo 3), desenvolvido inicialmente na língua inglesa por Juniper et 

al. (1996)15, o qual foi validado para crianças e adolescentes brasileiros17.  

O PAQLQ é composto por 23 questões, as quais são divididas em três 

domínios: limitação das atividades físicas (cinco questões), sintomas (10 questões) e 

emoções (oito questões). No domínio atividades, três questões foram individualizadas, 

podendo o paciente escolher, a partir de uma lista composta por 35 atividades, as três 

atividades de sua vida diária que estão mais comprometidas pela asma. A versão do 

PAQLQ com atividades padronizadas, utilizada pelo presente estudo, contém o 

mesmo número de questões por domínio, porém padroniza as 3 atividades da vida 

diária mais comprometidas, não sendo possível à criança escolher, como na versão 

anteriormente citada.  

As respostas são medidas por uma escala de 7 pontos, por meio de 2 cartões 

(verde e azul) contendo sete opções de resposta cada, onde 1 indica o máximo 
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prejuízo (extremamente incomodado (a)/ o tempo todo) e 7 indica nenhum prejuízo 

(nenhum pouco incomodado (a)/ nunca)17. Todos os itens do instrumento têm peso 

igual. O questionário é pontuado, total e por domínios, a partir da média das 

pontuações dos itens correspondentes. A diferença mínima importante é de 0,5 entre 

as avaliações. Este questionário pode ser autoaplicado ou aplicado pelo entrevistador, 

sendo a segunda forma a utilizada pelo presente estudo. O PAQLQ foi respondido 

pelas crianças sem a presença dos pais, para que estes não influenciassem, de 

alguma maneira, na resposta dos filhos.  

O PAQLQ foi escolhido por abranger aspectos importantes e fundamentais para 

a adequada avaliação da qualidade de vida de crianças asmáticas. Ele mostra-se 

capaz de avaliar tanto os aspectos físicos (domínios sintomas e atividades) quanto os 

aspectos psicológicos (domínio emoções). 

A mensuração da qualidade de vida foi considerada como o desfecho primário 

deste estudo54.  

2.9.3 Verificação dos sinais vitais e saturação periférica de oxigênio (SpO2) 

A frequência respiratória (FR) foi verificada por meio da contagem dos 

movimentos respiratórios da caixa torácica durante um tempo controlado por um 

cronômetro digital (Vollo®, Cotia – SP, Brasil).  

A pressão arterial (PA) foi mensurada utilizando o esfigmomanômetro digital 

Visomat® HandyIV, UEBE MEDICAL GmbH, Alemanha (Figura 3). A verificação desta 

medida foi realizada no antebraço esquerdo, com o mesmo apoiado, pelo 

pesquisador, na altura do coração (seguindo às recomendações descritas no manual 

do equipamento). A criança foi orientada a não fazer força com o braço ou com a mão. 

As verificações da frequência cardíaca (FC) e saturação periférica de oxigênio 

(SpO2) foram realizadas por meio de um oxímetro de pulso Onyx® II 9550, Nonin 

Medical, Plymouth, Minessota, Estados Unidos da América, (Figura 3). Foi 

padronizado que o sensor do oxímetro ficaria acoplado no dedo indicador da mão 

esquerda. 
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Figura 3: Esfigmomanômetro digital e oxímetro de pulso 

 

Antes do início da coleta de dados, foi realizada ausculta pulmonar, utilizando 

o estetoscópio Littmann Lightweight® (Saint Paul, Minessota, Estados Unidos da 

América) a fim de detectar presença de algum possível ruído adventício. 

A frequência cardíaca e respiratória, a pressão arterial e a saturação periférica 

de oxigênio foram verificadas no início de cada avaliação, antes e após cada teste de 

caminhada dos 6 minutos.  

2.9.4 Avaliação da função pulmonar (espirometria)  

A espirometria foi realizada utilizando um espirômetro portátil digital KOKO® 

(Longmont, Estados Unidos da América) (Figura 4). As medições da espirometria 

foram realizadas de acordo com a American Thoracic Society e a European 

Respiratory Society68. 

A acurácia do equipamento foi checada diariamente por meio da calibração 

manual utilizando uma seringa de 3 litros (Vitalograph, Buckingham, Inglaterra). 

Acoplado ao aparelho, foram utilizados um bocal e um filtro bactericida descartáveis 

(MicroGard 36-MGF1100). 

Com o intuito de evitar escape de ar, todas as medições foram realizadas com 

a criança utilizando um clipe nasal e esta foi orientada a prender o bocal com os dentes 

e a fazer um ajuste adequado dos lábios ao redor do mesmo. Durante a realização de 

cada manobra, o espirômetro forneceu à criança feedback visual colorido e o avaliador 

forneceu feedback auditivo. 
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Durante a realização do teste os participantes permaneceram sentados com a 

cabeça em posição neutra. Para realizar a prova, foi solicitado ao voluntário inspirar 

profundamente até o máximo possível, realizar uma pausa mínima (1-2 segundos) e 

depois soprar com o máximo esforço e continuar com exalação máxima até o final do 

teste68. 

As manobras foram realizadas respeitando o seguinte protocolo: 1) inspiração 

máxima antes do início do teste; 2) pausa mínima (1-2 segundos); 3) expiração com 

máximo esforço; 4) esforço máximo; 5) ausência de artefatos, tais como tosse no 

primeiro segundo, vazamento, obstrução do bocal, manobra de valsalva, fechamento 

da glote, hesitação durante a manobra, nova inspiração durante a manobra68.  

As crianças deveriam realizar uma curva volume-tempo que não mostrasse 

mudança no volume maior/igual a 0,025l durante o último segundo (platô); uma 

duração satisfatória do teste (em geral 3 segundos em crianças até 10 anos e 6 

segundos em maiores de 10 anos); e para assegurar que o volume expiratório forçado 

no primeiro segundo (VEF1) fosse realizado em uma curva com máximo esforço, o 

volume retro-extrapolado deveria ser de 5% da capacidade vital forçada (CVF) ou 

0,150l, o que fosse maior. Foram realizadas no mínimo 3 e no máximo 8 manobras 

para obtenção de 3 aceitáveis (utilizando os critérios acima citados) e com diferença 

máxima de 0,150L (para valores de CVF acima de 1 litro) ou de 0,1l (para valores de 

CVF menores que 1 litro) entre as duas maiores, sendo escolhida as maiores medidas 

das duas provas68. 

Foi dado 1 minuto de descanso entre cada manobra68. Após cada manobra 

foram analisadas as curvas fluxo-volume e volume-tempo, realizadas em cada esforço 

máximo.  

Dentre as curvas aceitáveis e reprodutíveis, foram selecionados os valores do 

VEF1, da CVF, e do pico de fluxo expiratório (PFE), que poderiam ser retirados de 

curvas diferentes68 e o valor do fluxo expiratório forçado entre os 25% e 75% da CVF 

(FEF25-75%), selecionado da curva com maior soma entre CVF e VEF1
69.  

Os valores obtidos foram analisados segundo os valores de referência para a 

população brasileira propostos por Mallozi70.   
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 Figura 4: Espirômetro portátil digital KOKO® 

 

2.9.5 Avaliação da capacidade de exercício (teste de caminhada dos seis minutos - 

TC6M) 

 O TC6M foi realizado de acordo com o protocolo proposto pela American 

Thoracic Society71. O teste foi realizado sob a orientação de um fisioterapeuta 

responsável, em um corredor plano, sem obstáculos, com 30 m de comprimento, 

localizado no Departamento de Fisioterapia da UFRN com graduação intervalada a 

cada metro. No início e no final do corredor foram colocados cones para sinalizar aos 

participantes onde fazer a volta para continuar o teste. 

Os sinais vitais (FC, PA, FR), SpO2 e a sensação subjetiva de dispneia, 

avaliada por meio da escala de Borg modificada (Anexo 4), foram verificados no início 

e ao término de cada teste, porém a FC, a SpO2 e a sensação subjetiva de dispneia 

também foram registrados no 2° e 4° minuto. As crianças foram orientadas a caminhar 

o mais rápido possível pelo corredor sem o acompanhamento do examinador, 

podendo a própria criança estabelecer o passo da caminhada e fazer pausas de 

descanso, caso julgasse necessário, entretanto sem ser interrompida a contagem do 

tempo71. Foram dados estímulos padronizados a cada minuto, informando o tempo 

ainda restante, como por exemplo: “Você está indo bem, faltam 5 minutos”, com um 

tom de voz constante e sem superestímulos verbais ou linguagem corporal. Ao final 

do sexto minuto, as crianças foram orientadas a parar no mesmo local onde estavam 

e o pesquisador foi ao seu encontro para coletar os dados. A distância percorrida foi 

verificada por meio da contagem do número total de voltas executadas ao final do 

teste e expressa em metros. O mesmo protocolo foi realizado duas vezes com um 



22 

 

 

  

intervalo de 15 minutos entre os testes, registrando-se o maior valor obtido entre as 

duas tentativas.  

 

2.9.6 Avaliação de relato de sintomas  

 Todos os pais e/ ou responsáveis de cada criança participante receberam uma 

ficha de acompanhamento domiciliar (apêndices 4 e 5). Os mesmos eram orientados 

a preenchê-las semanalmente durante o período de participação no estudo. As fichas 

continham perguntas sobre: ocorrência de faltas na escola por exacerbação da 

doença, de crises alérgicas e de asma, bem como de uso de alguma medicação para 

alívio dos sintomas. Os pais também foram questionados na avaliação final em 

relação à ocorrência de visitas ao pronto-socorro por exacerbação da doença durante 

o período de participação no estudo. O pesquisador que realizava o tratamento e as 

aulas educativas era responsável por lembrar aos pais quanto ao preenchimento 

semanal das fichas. 

  A figura 5 resume os procedimentos de coleta que foram realizados durante as 

avaliações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Procedimentos de coleta 

 

2.10. Protocolos propostos para os grupos Buteyko e controle 

2.10.1 Grupo Buteyko 

Após avaliação do sistema respiratório, foi aplicado o Método Buteyko às 

crianças alocadas neste grupo. Os pesquisadores envolvidos neste projeto foram 

devidamente treinados em relação ao método pelo professor Patrick Mckeown 

(Buteyko Clinic International, Irlanda), referência mundial no ensino do Buteyko para 

Avaliação 
antropométrica

Espirometria
Repouso 

(aplicação do 
PAQLQ)

Teste de 
caminhada dos 6 

minutos
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profissionais da saúde e pessoas com asma e demais doenças respiratórias e 

credenciado pelo idealizador do método, Konstantin Buteyko. O treinamento foi 

realizado de forma presencial durante dez dias no mês de outubro de 2014 no 

Departamento de Fisioterapia da UFRN. O professor Patrick Mckeown veio ao Brasil 

exclusivamente para o treinamento do Método Buteyko e discussão do protocolo da 

presente pesquisa. Para assegurar uma correta padronização do protocolo, 3 crianças 

asmáticas voluntárias com idade entre 7 e 12 anos participaram do treinamento dos 

pesquisadores coordenado pelo ministrante do curso. O protocolo do presente estudo 

foi composto das seguintes sessões: 

1ª sessão: Palestra com os pais e/ou responsáveis e as crianças sobre o 

Método Buteyko e a importância da respiração nasal e do controle da respiração. Os 

exercícios 1 (como descongestionar o nariz) e 5 (passos) foram ensinados às crianças 

e a seus pais e/ou responsáveis.  

Demais sessões: Exercício 1 (6 repetições) e exercício 5 (6 repetições). Para a 

realização do exercício 1, a criança permaneceu na posição sentada e foi orientada a 

fazer uma breve inspiração seguida de uma breve expiração e conter a respiração 

(tapando o nariz com os dedos) até o máximo de tempo possível (Mckeown, 2004). O 

tempo em que o paciente contém a respiração é chamado de pausa controle. A 

criança era estimulada a aumentar sua pausa controle a cada sessão. Para a 

realização do exercício 5, a criança foi orientada a permanecer em pé e realizar uma 

breve inspiração seguida de uma breve expiração, conter a respiração com os dedos 

e dar o maior número de passos contendo a respiração48. Os pais e/ou responsáveis 

foram orientados a participar do exercício a fim de auxiliar na contagem dos passos 

das crianças e supervisionar se as mesmas eram capazes de conter a respiração. O 

objetivo no exercício 5 é alcançar 80 passos, no caso de crianças, e 100 passos, em 

adultos. Segundo o criador da técnica, o médico Konstantin Buteyko, a partir da 

realização constante de 80 passos (no caso de crianças), pode-se ter um maior 

controle da doença48. No entanto, o aumento no número de passos foi realizado de 

maneira gradativa e de acordo com a resposta de cada criança ao tratamento. Durante 

a realização dos dois exercícios as crianças utilizaram uma fita cirúrgica hipoalérgica 

microporosa na boca para estimular a respiração nasal. 
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O treinamento presencial foi realizado em grupos formados por cinco crianças, 

duas vezes por semana durante 3 semanas (6 sessões presenciais), com duração de 

aproximadamente 60 minutos54,72. Os pais e/ ou responsáveis receberam um vídeo 

contendo imagens da técnica a ser realizada e foram incentivados a realizar os 

exercícios diariamente em casa duas vezes por dia50,56.  

Os responsáveis pelas crianças receberam uma ficha de acompanhamento 

domiciliar (Apêndice 4). Ao início de cada sessão o pesquisador responsável pelo 

treinamento questionava e orientava os pais em relação às eventuais dúvidas que 

pudessem surgir tanto na realização dos exercícios quanto no preenchimento das 

fichas. 

2.10.2. Grupo Controle  

 As crianças alocadas no grupo controle, juntamente com seus respectivos 

pais/responsáveis receberam intervenções educativas73,74, as quais foram fornecidas 

pelo mesmo pesquisador responsável pelo treinamento (pesquisador 4) por meio de 

uma palestra com aproximadamente uma hora de duração, previamente agendada 

com os pais e/ ou responsáveis. A palestra tinha o intuito de fornecer orientações com 

linguagem simples e clara acerca do que é asma, seus sintomas, dados 

epidemiológicos nacionais e internacionais, tratamento e medidas que podem ser 

adotadas para prevenir o desencadeamento de exacerbações26.  

 Os responsáveis pelas crianças do grupo controle receberam uma ficha de 

acompanhamento domiciliar específica para o grupo controle (Apêndice 5), com dados 

semelhantes a que foi entregue ao grupo Buteyko para realização de uma posterior 

comparação entre os grupos. Além disso, também foi entregue uma cartilha (Apêndice 

6) contendo as informações fornecidas na palestra. O pesquisador responsável pelas 

aulas educativas também orientava semanalmente os pais/responsáveis das crianças 

participantes acerca do preenchimento da ficha, bem como quanto a eventuais 

dúvidas que pudessem surgir. 

Por questões éticas, o grupo controle foi convidado a participar de um 

treinamento semelhante ao realizado pelo grupo Buteyko ao final do estudo. 

A figura 6 resume os procedimentos realizados na presente pesquisa para os 

tratamentos propostos para os dois grupos (Buteyko e controle). 
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Figura 6: Procedimentos realizados na presente pesquisa para os tratamentos 

propostos para os dois grupos (Buteyko e controle) 

 

2.11. Análise estatística 

 A análise estatística foi realizada por meio do software Statistical Package for 

the Social Science (SPSS) versão 20.0 para Windows atribuindo-se o nível de 

significância de 5%. Os testes Shapiro-Wilk foi realizado para verificação da 

normalidade dos dados. As variáveis contínuas com distribuição normal foram 

apresentadas como médias e desvios padrões e como diferença de média e intervalos 

de confiança e as com distribuição não normal como medianas e intervalos 

interquartis. As variáveis categóricas foram apresentadas como frequência.  

A comparação das variáveis iniciais e finais para o PAQLQ dentro do mesmo 

grupo foi realizada por meio do teste Wilcoxon e entre os dois grupos por meio do 

teste Mann-Whitney.  

A comparação das variáveis iniciais e finais para espirometria e distância 

percorrida no TC6M dentro do mesmo grupo foi realizada por meio do teste t de 

student pareado e entre os dois grupos por meio do teste t de student não pareado. O 

teste t de student não pareado também foi realizado para comparar as variáveis idade, 

peso, altura e IMC entre os grupos. 
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O teste Exato de Fisher foi realizado para comparar a distribuição de meninos 

e meninas e a classificação da asma, bem como a ocorrência de crises alérgicas e de 

asma, faltas na escola por exacerbação da doença e uso de medicação de alívio entre 

os grupos Buteyko e controle.  
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3 RESULTADOS  
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Crianças 
randomizadas 

(N= 36)

Grupo controle  
(N = 18 

crianças)

Amostra final: 
16 crianças 

Grupo Buteyko 
(N = 18 

crianças)

Amostra final: 
16 crianças

2 crianças 
excluídas na 
espirometria

2 crianças 
desistiram de 

participar

Inicialmente, 36 crianças foram incluídas e randomizadas no presente estudo. 

No entanto, duas crianças alocadas no grupo Buteyko não foram capazes de realizar 

manobras aceitáveis e reprodutíveis na espirometria e duas crianças alocadas no 

grupo controle desistiram de participar do estudo após a avaliação inicial. Dessa 

forma, 32 crianças (16 em cada grupo) tiveram seus dados incluídos para análise. A 

figura 7 ilustra a distribuição das crianças participantes nos grupos Buteyko e controle. 

 

 

 

 

 

  

Figura 7: Distribuição das crianças participantes nos grupos Buteyko e controle 

 

A tabela 1 descreve as características das crianças avaliadas quanto às 

variáveis sexo, idade, peso, altura, IMC e classificação da asma para os grupos 

Buteyko e controle, bem como a comparação destas variáveis entre os grupos.  

 

Tabela 1: Caracterização das crianças incluídas no estudo. Valores em média e desvio 

padrão e em frequência. 

Variáveis Grupo Buteyko  
(N = 16) 

Grupo Controle  
(N = 16) 

P valor 

Meninos/meninas, N (%)  8 (50%)/ 8 (50%) 9 (56%)/ 7 (44%)  0,72 
Idade (anos) 9,7 ± 1,9 9,7 ± 1,2 1,00 
Peso (Kg) 36,5 ± 11,1 37,8 ± 6,0 0,7 
Altura (m) 1,40 ± 0,1 1,40 ± 0,1 0,9 
IMC 18,2 ± 3,6 19,2 ± 2,7 0,4 
Classificação da asma    
Asma leve, N (%) 13 (81%) 14 (88%) 

0,62 
Asma moderada, N (%) 3 (19%) 2 (12%) 
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A tabela 2 apresenta as medianas e intervalos interquartis dos valores iniciais 

e finais para os escores obtidos no PAQLQ, bem como as comparações destes entre 

os dois grupos avaliados.  

Tabela 2: Comparação dos escores totais e por domínios obtidos no PAQLQ entre os 

grupos avaliados. Valores em medianas e intervalos interquartis. 

Escores  Inicial  Final  
Grupo 

Buteyko 
(N = 16) 

Grupo 
Controle 
(N = 16) 

P valor  Grupo 
Buteyko 
(N = 16) 

Grupo 
Controle 
(N = 16) 

P valor 

Função 
atividades 

5,1 (4,8-5,4) 5,9 (4,9-6,4) 0,47 5,8 (5,5-6,8) 6,5 (5,5-7) 0,44 

Função 
emocional 

4,8 (4,3-5,7) 6,2 (4,5-6,8) 0,72 6,4 (5,9-6,8) 6,7 (5,7-7) 0,32 

Função 
sintomas 

5,5 (4,7-6,0)  5,8 (4,7-6,5) 0,06 6,5 (5,1-6,9) 6,2 (5-6,9) 0,85 

Total  5,2 (4,7-5,8) 5,9 (4,7-6,5) 0,09 6,2 (5,7-6,7) 6,5 (5,1-6,9) 0,56 

PAQLQ: Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire. 

A tabela 3 apresenta as comparações intragrupos para todos os escores (total 

e por domínio) obtidos no PAQLQ.  

Tabela 3: Comparação intragrupo dos escores obtidos para o PAQLQ. Valores em 

medianas e intervalos interquartis.  

Escores Grupo Buteyko 
(N = 16) 

P valor Grupo Controle 
(N = 16) 

P valor 

Inicial Final  Inicial Final  

Função 
atividades 

5,1 (4,8-5,4) 5,8 (5,5-6,8) 0,01* 5,9 (4,9-6,4) 6,5 (5,5-7) 0,04* 

Função 
emocional 

4,8 (4,3-5,7) 6,4 (5,9-6,8) 0,00* 6,2 (4,5-6,8) 6,7 (5,7-7) 0,04* 

Função 
sintomas 

5,5 (4,7-6,0)  6,5 (5,1-6,9) 0,03* 5,8 (4,7-6,5) 6,2 (5-6,9) 0,02* 

Total  5,2 (4,7-5,8) 6,2 (5,7-6,7) 0,00* 5,9 (4,7-6,5) 6,5 (5,1-6,9) 0,00* 

PAQLQ: Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire; *p<0,05. 

A tabela 4 apresenta as médias e desvios padrões dos valores iniciais e finais 

referentes aos parâmetros espirométricos e à distância percorrida no TC6M para os 

grupos Buteyko e controle, bem como as comparações destes entre os dois grupos 

avaliados.  
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Tabela 4: Comparação dos valores iniciais e finais referentes aos parâmetros 

espirométricos e à distância percorrida no TC6M entre os dois grupos avaliados. 

Valores em média e desvio padrão. 

Variáveis Inicial P valor Final P valor 

Grupo 
Buteyko 
(N = 16) 

Grupo 
Controle 
(N = 16) 

 Grupo 
Buteyko 
(N = 16) 

Grupo 
Controle 
(N = 16) 

 

CVF           
(% do predito) 

89,6 ± 17 86 ± 16,2 0,5 92,4 ± 17,7 91,5 ± 10,9 0,86 

VEF1  

(% do predito) 
80,8 ± 17 73,6 ± 15 0,22 84,8 ± 19,2 77,1 ± 10,0 0,26 

VEF1/CVF 
(% do predito) 

90,2 ± 6,8 85,8 ±7,2 0,08 91,6 ± 8,7 84,3 ± 8,8 0,02* 

FEF25-75%  
(% do predito) 

70,4  
± 20,3 

64,4  
± 27,4 

0,5 78,7 ± 28,6 59,7 ± 12,9 0,02* 

PEF (L/min) 3,1 ± 1,2 3 ±1,3 0,76 3,6 ± 1,5 3,2 ± 1,2 0,4 

Distância 
percorrida no 
TC6M (m) 

473,2  
± 42,8 

472,3 ± 
92,6 

0,97 464,3 ± 50 477,5  
± 68,2 

0,53 

TC6M: Teste da caminhada dos 6 minutos; CVF: Capacidade vital forçada; VEF1: Volume expiratório 

forçado no primeiro segundo; FEF25-75%: Fluxo expiratório forçado entre 25 e 75% da CVF; PEF: Pico 

de fluxo expiratório; % do predito: porcentagem do predito; *p<0,05. 

A tabela 5 apresenta as comparações intragrupos para os valores obtidos na 

espirometria e no TC6M.  

Tabela 5: Comparação intragrupo para os valores obtidos na espirometria e no TC6M. 

Valores em média e desvio padrão. 

Variáveis Grupo Buteyko 
(N = 16) 

P  
valor  

Grupo Controle 
(N = 16) 

P 
valor 

Inicial Final  Inicial Final  

CVF           
(% do predito) 

89,6 ± 17 92,4 ± 17,7 0,26 86 ± 16,2 91,5 ± 10,9 0,06 

VEF1  

(% do predito) 
80,8 ± 17 84,8 ± 19,2 0,23 73,6 ± 15 77,1 ± 10,0 0,30 

VEF 1/CVF  
(% do predito) 

90,2 ± 6,8 91,6 ± 8,7 0,42 85,8± 7,2 84,3 ± 8,8 0,47 

FEF25-75%  
(% do predito) 

70,4 ± 20,3 78,7 ± 28,6 0,11 64,4 ± 27,4 59,7 ± 12,9 0,46 

PEF (L/min) 3,1 ± 1,2 3,6 ± 1,5 0,03* 3 ±1,3 3,2 ± 1,2 0,30 

Distância 
percorrida  
no TC6M (m) 

473,2  
± 42,8 

464,3  
± 50 

0,25 472,3  
± 92,6 

477,5  
± 68,2 

0,73 
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TC6M: Teste da caminhada dos 6 minutos; CVF: Capacidade vital forçada; VEF1: Volume expiratório 

forçado no primeiro segundo; FEF25-75%: Fluxo expiratório forçado entre 25 e 75% da CVF; PEF: Pico 

de fluxo expiratório; % do predito: porcentagem do predito; *p<0,05. 

A tabela 6 apresenta as comparações entre os dois grupos, ao término das três 

semanas de estudo, em relação à ocorrência de crise alérgica e de asma, faltas na 

escola por exacerbação dos sintomas e uso de medicação de alívio dos sintomas. 

Não houve ocorrência de visitas ao pronto-socorro por exacerbação da doença nos 

dois grupos avaliados durante o período do estudo.   

Tabela 6: Comparação de ocorrência de crise alérgica e de asma, de faltas na escola 

por exacerbação dos sintomas e de uso de medicação de alívio dos sintomas entre 

os dois grupos avaliados.  

Variáveis Grupo Buteyko 
(N = 16) 

Grupo Controle 
(N = 16) 

P valor 

Ocorrência de crises alérgicas 35,7% 56,2% 0,29 
Ocorrência de crises de asma 14,3% 56,2% 0,02* 
Ocorrência de faltas na escola 28,6% 75% 0,02* 
Ocorrência de uso de medicação de 
alívio dos sintomas 

0 50% 0,002* 

  *p<0,05 
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4 DISCUSSÃO  



33 

 

 

  

 Dados do presente estudo mostraram que a inclusão do Método Buteyko no 

tratamento de crianças asmáticas pode melhorar parâmetros de qualidade de vida, 

função pulmonar (VEF1/CVF, FEF25-75% e PFE) e reduzir a ocorrência de crises de 

asma, faltas na escola e uso de medicação para alívio dos sintomas nas crianças 

avaliadas.  

O acompanhamento da asma pediátrica é feito pela investigação da presença 

de sintomas diurnos e noturnos, uso de medicação para alívio dos sintomas, 

exacerbações agudas que requerem o uso de medicação de alívio e ocorrência de 

visitas ao pronto-socorro por exacerbação da doença, além de avaliar o impacto da 

doença nas atividades da vida diária75. Crianças com asma podem ter uma pobre 

qualidade de vida mesmo com um bom controle da doença devido a diversos fatores 

como medo de novas exacerbações ou uso em público de medicação para alívio dos 

sintomas14. Desfechos clínicos (como espirometria) falham ao avaliar o impacto que a 

doença tem na vida da criança14,75. Por esse fator, a qualidade de vida foi considerada 

como desfecho primário pelo presente estudo.  

No entanto, os únicos dois estudos57,58 disponíveis na literatura que avaliaram 

os efeitos do método Buteyko em amostras de crianças com asma, não podem ser 

utilizados como argumento para suportar ou refutar os achados do atual estudo no 

tocante ao seu desfecho primário, qualidade de vida. Embora este seja o primeiro 

ensaio clínico controlado randomizado que tenha avaliado a qualidade de vida de 

crianças com asma submetidas ao método Buteyko, a avaliação deste desfecho vem 

sendo frequentemente abordada nos estudos que avaliaram os efeitos dos exercícios 

respiratórios em adultos asmáticos44,49–51,53,54. Freitas e colaboradores44 (2013) ao 

realizarem uma revisão sistemática com metanálise na qual incluiu 13 estudos 

totalizando 906 adultos asmáticos, identificaram que 8 destes estudos avaliaram e 

observaram melhora da qualidade de vida dos pacientes em resposta ao tratamento 

com exercícios respiratórios. A partir de uma criteriosa busca, estes autores 

identificaram cinco estudos49–51,53,54 que utilizaram o método Buteyko e incluíram a 

avaliação da qualidade de vida em seus desfechos. No entanto, devido aos rigorosos 

critérios previstos no protocolo de uma revisão sistemática Cochrane, apenas um 

destes estudos (Prem e colaboradores)54 envolvendo o Método Buteyko foi incluído 

dentre os 13 estudos desta revisão.  
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O estudo de Prem et al.,54 publicado em 2013, comparou a realização do 

Método Buteyko com um tipo de exercício respiratório usado na yoga (pranayama) e 

com um grupo controle inativo. Foi observada melhora no grupo Buteyko para três dos 

domínios da versão do PAQLQ validada para adultos (Asthma Quality of Life 

Questionnaire - AQLQ): função sintomas, atividades e escore total. Fato este que 

diferiu em parte dos resultados do presente estudo, o qual observou melhora em todos 

os domínios do PAQLQ. O estudo de Prem et al.,54 justificou tais resultados com o 

fato de o Método Buteyko gerar um maior controle da respiração, aumentando, assim 

os níveis de CO2, o que leva a uma dilatação da musculatura lisa presente na parede 

dos brônquios, resultando em um maior controle dos sintomas e uma melhor 

percepção de saúde.  

Semelhantemente, outros dois estudos50,51 previamente publicados envolvendo 

o Método Buteyko em adultos com asma observaram melhora na qualidade de vida e 

também justificaram tais achados pelo fato de o Método Buteyko proporcionar melhor 

controle dos sintomas e reduzir o uso de medicação para alívio de sintomas. No 

entanto, estes estudos utilizaram metodologias distintas da do presente estudo. Um 

deles50 comparou o Método Buteyko ensinado por um vídeo com um grupo controle 

que recebeu um vídeo placebo, enquanto o outro utilizou uma variação do Método 

Buteyko51.  

Posteriormente, recente revisão sistemática (2016)62 publicada com o propósito 

de avaliar os efeitos dos exercícios respiratórios em crianças com asma, desenvolvida 

em paralelo ao presente estudo, reforça uma importante lacuna na evidência científica 

ao identificar apenas três ensaios clínicos envolvendo 112 crianças. Destes, apenas 

um incluiu a avaliação da qualidade de vida com desfecho, observando melhora no 

grupo que realizou os exercícios respiratórios. O referido estudo, no entanto, realizou 

apenas comparação intragrupo, não havendo relato de comparação entre os grupos 

intervenção e controle. Os estudos incluídos nessa revisão, no entanto, realizaram 

outras formas de exercícios respiratórios que não o Método Buteyko, evidenciando 

que dados envolvendo os efeitos do Método Buteyko na qualidade de vida de crianças 

com asma ainda são inexistentes.   

No estudo atual, a análise intragrupos para os escores iniciais e finais de cada 

domínio do PAQLQ também observou melhora na qualidade de vida das crianças 
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alocadas no grupo controle. Grammatopoulou et al.76, em um em um ensaio clínico 

controlado e randomizado publicado em 2011, que realizou um treinamento com 

exercícios respiratórios em adultos asmáticos, afirmaram que alguns fatores devem 

ser levados em consideração ao interpretar os achados de um estudo experimental: 

consciência da participação em um estudo, maior sensação de cuidado e de 

motivação por parte dos participantes, maior expectativa de melhora e maior 

capacidade de lidar com os problemas. Os autores do atual estudo consideram que a 

afirmação de Grammatopoulou e colaboradores76 pode ser considerada uma hipótese 

para justificar este incremento na qualidade de vida nas crianças alocadas no grupo 

controle, visto que essas além de receberem uma aula educativa, eram semanalmente 

contatadas para a obtenção dos relatos de sintomas. Tal fato pode ter contribuído para 

uma maior sensação de cuidado e bem-estar, além de uma atitude positiva perante a 

doença. 

A educação sobre asma objetiva integrar o conhecimento, melhorar o 

autocuidado e produzir mudança do comportamento perante a doença34. Trata-se de 

uma parte integral do cuidado da asma1,26. Revisões sistemáticas da Colaboração 

Cochrane publicadas sobre o tema encontraram evidências de que um programa de 

educação sobre asma para crianças pode melhorar parâmetros como: qualidade de 

vida, mensurações de fluxo aéreo, faltas na escola, dias de restrição nas atividades, 

visitas ao pronto-socorro, hospitalizações e consultas médicas não agendadas devido 

a exacerbações da doença32,34,77. 

A revisão sistemática com metanálise desenvolvida por Welsh e colaboradores 

(2011)34, mencionada acima, suporta os achados do presente estudo ao reforçar o 

impacto positivo que pode ocorrer na qualidade de vida consequente à inclusão de 

intervenções educativas, mesmo em curto prazo, no manejo de crianças asmáticas. 

Estes autores analisaram dados de 12 estudos que totalizaram 2342 crianças 

asmáticas e destacaram a melhora na qualidade de vida tanto em grupos que 

realizaram um programa de educação domiciliar sobre asma, quanto em grupos que 

receberam um programa menos intensivo de educação sobre asma, e ainda em 

grupos que receberam apenas o tratamento convencional. Semelhantemente, uma 

revisão sistemática recentemente publicada78, a qual incluiu 17 estudos envolvendo 

5879 crianças, sintetizou evidências disponíveis sobre o efeito de um programa de 
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educação sobre asma em escolas, observando dentre seus achados que um 

programa de educação em asma pode contribuir para melhora na qualidade de vida. 

Embora a Global Initiative for Asthma (GINA) tenha ressaltado que avaliar a 

espirometria em crianças é menos útil do que em adultos, uma vez que até mesmo 

crianças com asma não controlada podem apresentar função pulmonar normal nos 

períodos em que não apresentam exacerbação da doença, o presente estudo incluiu 

a avaliação espirométrica e encontrou efeitos positivos do Método Buteyko neste 

desfecho. As crianças alocadas no grupo Buteyko apresentaram aumento com 

significância estatística nos valores da relação VEF1/CVF, FEF25-75% e PFE.  

Os achados aqui descritos podem ser, em parte, suportados pelo estudo de 

Bingöl et al.,79 que realizaram um estudo prévio publicado em 2000 com 16 crianças 

com asma leve à moderada alocadas em um grupo controle e em um grupo de 

reabilitação pulmonar. Este programa de reabilitação consistia em exercícios de 

relaxamento, exercícios de endurance, exercícios respiratórios e exercícios de 

mobilização rítmica, observando melhora em todos os parâmetros de função pulmonar 

(CVF, VEF1, FEF25-75% e PFE), com o maior aumento observado no FEF25-75%. Esse 

estudo, no entanto, envolveu mais técnicas além dos exercícios respiratórios e não 

descreveu quais exercícios respiratórios foram utilizados e se o grupo controle 

realizou algum tipo de intervenção.  

Semelhantemente, no ensaio clínico randomizado58 envolvendo o Método 

Buteyko na população pediátrica, foi observada melhora favorável ao grupo Buteyko 

para todos os parâmetros de função pulmonar (CVF, VEF1, VEF1/CVF, FEF25-75% e 

PFE). Este estudo, no entanto, comparou o Método Buteyko com outras duas técnicas 

de fisioterapia respiratória, diferindo do presente estudo que comparou o Método 

Buteyko a um grupo controle que recebeu intervenção educativa sobre asma. Todavia, 

os resultados observados pelo presente estudo e pelos estudos prévios mostram que 

a inclusão dos exercícios respiratórios no tratamento de crianças asmáticas pode ser 

capaz de melhorar parâmetros de função pulmonar.  

É importante acrescentar que Moeller et al. (2015)80 afirmaram que mesmo com 

o fato de as crianças asmáticas poderem apresentar valores espirométricos acima de 

80% do predito, a avaliação da função pulmonar a cada um ou dois anos nesta faixa 

etária se faz importante. Estes autores afirmam ainda que a ausência de alterações 



37 

 

 

  

nas variáveis espirométricas pode ser devido ao fato de que os valores de corte para 

a espirometria podem não estratificar adequadamente as crianças asmáticas e 

sugerem que a relação VEF1/CVF fornece maior confiabilidade do que apenas o VEF1 

na asma pediátrica80.  

  É sabido que crianças asmáticas têm menor capacidade de exercício quando 

comparadas às crianças saudáveis19,81–83. Isto se deve a limitações respiratórias 

primárias da asma ou a causas secundárias, como atitude perante a doença, medo 

do desencadeamento de sintomas, tabus familiares e aconselhamento médico19,81–83. 

Os dados na literatura ainda são escassos no que se refere à capacidade de exercício 

e à gravidade da asma na população pediátrica. Andrade e colaboradores (2014)19 

em um estudo que avaliou a capacidade de exercício em 40 crianças com asma 

moderada à grave observaram uma distância percorrida no TC6M significativamente 

inferior aos valores preditos para crianças saudáveis da mesma faixa etária, atribuindo 

estes resultados à adoção de um estilo de vida mais sedentário por parte destas 

crianças.  

Este é o primeiro ensaio clínico controlado e randomizado que incluiu a 

avaliação dos efeitos do Método Buteyko na capacidade de exercício, mensurada pelo 

TC6M. Esse teste foi escolhido para mensurar a capacidade de exercício pela sua 

facilidade de realização, baixo custo, e boa reprodutibilidade e correlação com o 

consumo máximo de oxigênio obtido em testes cardiopulmonares máximos71,84,85. No 

entanto, dados do presente estudo mostram que o Método Buteyko não foi capaz de 

aumentar a distância percorrida no TC6M. 

Ensaios clínicos81,86 e revisão sistemática82 previamente publicados avaliaram 

os efeitos de diferentes exercícios (basquete81, natação82 e exercício aeróbico com 

jogos de vídeo game86) em crianças asmáticas, com asma variando de leve à 

moderada81, leve à grave82 e de moderada à grave86, observando melhora na 

capacidade de exercício. Basaran et al. (2006)81 randomizaram 62 crianças com asma 

leve à moderada em dois grupos: um grupo experimental que realizou um programa 

de treinamento de basquete e um grupo controle que não recebeu nenhum 

tratamento. No entanto, as crianças alocadas no grupo controle foram incentivadas a 

realizar exercícios respiratórios domiciliares e, semelhante ao presente estudo, não 

foi observada melhora na capacidade de exercício mensurada pelo TC6M. O estudo, 
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entretanto, não descreveu quais exercícios respiratórios foram usados. É importante 

destacar que as diferenças metodológicas entre os estudos prévios e o presente 

estudo no que se refere ao tipo, intensidade e frequência de exercício utilizado bem 

como duração do tratamento devem ser consideradas. Além disso, a gravidade da 

asma das crianças incluídas no presente estudo variou de leve à moderada, não tendo 

sido possível observar os efeitos do Método Buteyko na capacidade de exercício de 

crianças com asma grave.    

Na população adulta, exercícios respiratórios como o Método Buteyko, por 

serem um tratamento não farmacológico, tornam-se mais atrativos aos pacientes, os 

quais almejam melhorar a saúde em geral e diminuir o uso de medicamentos87. 

Recentemente, Arden-Close et al. (2013)87, em um estudo realizado com 29 adultos 

com asma, questionaram os pontos positivos e negativos sobre a realização de 

técnicas de exercícios respiratórios. O estudo aponta como vantagens o fato desta ser 

uma maneira mais natural de tratar a asma e uma opção para ajudar a controlar os 

sintomas e diminuir o uso da medicação de alívio dos sintomas, descrita por alguns 

pacientes como constrangedora. Os autores descrevem como desvantagens o tempo 

requerido para realizar os exercícios e a pouca percepção de relevância por parte dos 

pacientes com asma controlada.  

Embora o presente estudo tenha se proposto a avaliar apenas a população 

infantil, alguns pontos positivos referidos pelo estudo previamente citado também 

foram mencionados pelas crianças e seus respectivos pais. Foram relatados 

sensação de maior controle dos sintomas pela diminuição da frequência de crises 

alérgicas e de asma e consequente menor necessidade de uso da medicação para 

alívio dos sintomas e um menor número de faltas na escola no grupo Buteyko 

comparado ao grupo controle, demonstrando que o Método Buteyko foi eficaz no 

controle dos sintomas na amostra estudada. Uma vez que o controle da asma e 

fatores psicológicos estão inter-relacionados88, uma maior sensação de controle da 

doença contribui para uma maior sensação de bem-estar. Melhora no relato de 

sintomas também foi observado em estudo prévio envolvendo exercícios respiratórios 

em crianças asmáticas79 evidenciando a importância do controle da respiração como 

parte do manejo da asma.   
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Os resultados do presente estudo no que se referem à melhora no uso da 

medicação, melhora do controle da asma, menor número de faltas na escola e 

ausência de hospitalizações devido à exacerbação da doença também se 

assemelham aos do estudo de série de casos que realizou o Método Buteyko em oito 

crianças asmáticas57 e as do ensaio clínico recentemente publicado sobre o tema58. 

Pelas diferenças no desenho do estudo, o presente estudo abrangeu um número 

maior de crianças comparado ao do estudo de McHugh et al.,57, bem como um grupo 

controle para comparação. Todavia, o número de sessões foi semelhante (cinco 

sessões no estudo de McHugh et al.57 e seis no presente estudo). O estudo de 

McHugh et al.,57 realizou as cinco sessões consecutivas e fez a avaliação final três 

meses após o início do estudo, enquanto o presente estudo realizou seis sessões 

durante três semanas, mas com a recomendação da prática domiciliar diária. Ensaio 

clínico publicado por Elnaggar e Shendy (2016)58, por sua vez, teve um tamanho 

amostral total maior (54 crianças e adolescentes). No entanto, o grupo Buteyko incluiu 

18 crianças e adolescentes. Este estudo teve um período mais longo de duração (três 

sessões semanais durante 3 meses), porém com um período mais curto de duração 

por sessão (aproximadamente 30 minutos) e sem a descrição da prática domiciliar dos 

exercícios58. Esses aspectos mostram que com pouco período de treino é possível ter 

maior controle da asma, contanto que os exercícios sejam realizados constantemente, 

conceito este defendido pelo próprio Método Buteyko48.   

Estudo publicado por Arden-Close et al.,87 sugere que um programa de 

exercícios respiratórios deve fornecer ao paciente um material de suporte e permitir 

um contato com os terapeutas para auxiliar em eventuais dúvidas e manter o paciente 

focado. Com estes propósitos, no início de cada grupo de treinamento foi fornecida 

uma aula às crianças e aos respectivos pais ou responsáveis, na qual o Método 

Buteyko era apresentado, juntamente com seus potenciais benefícios e a importância 

da realização regular dos exercícios para maior controle da asma. Esta aula foi 

relevante também pelo fato de esse tratamento não ser conhecido no Brasil. Foi 

fornecido ainda um vídeo com duas crianças realizando os exercícios do Método 

Buteyko propostos pelo protocolo do estudo para facilitar a realização dos exercícios 

domiciliares. Além disso, ao início de cada sessão, os pais eram questionados quanto 

ao surgimento de possíveis dúvidas na realização dos exercícios em casa. O estudo 
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de Arden-Close et al.,87 afirma ainda que os pacientes relatam preferir sessões 

presenciais em grupo, nas quais sentem mais apoio social, facilitando assim a adesão 

ao tratamento. Grammatopoulou et al.,76 por sua vez, afirmam que as sessões em 

grupo contribuem para que os pacientes compartilhem experiências e sintam que não 

são os únicos a ter asma. Estes aspectos são ainda mais importantes quando se 

trabalha com a asma pediátrica, sendo a justificativa de o presente estudo ter 

escolhido sessões em grupos para a realização do Método Buteyko. 

Guidelines sobre o manejo da asma têm analisado o nível de evidência 

proveniente de revisões sistemáticas e estudos experimentais sobre o uso de 

diferentes técnicas de exercícios respiratórios31,89. Tais guidelines apontam que 

técnicas como Buteyko têm nível de recomendação B, o qual é baseado em 

metanálises, revisões sistemáticas ou ensaios clínicos controlados e randomizados 

com baixo risco de viés. No entanto, estas diretrizes se baseiam em estudos 

realizados com a população adulta. Em um guia de prática clínica sobre o manejo da 

asma em crianças de 1 a 15 anos, a Sociedade Pediátrica da Nova Zelândia 

(Paediatric Society of New Zealand)90 afirma que embora haja um maior interesse em 

tratamentos não complementares que auxiliem no tratamento da asma pediátrica, 

evidências que comprovem a eficácias de tais técnicas ainda são escassas e há 

necessidade de mais estudos dessa temática abrangendo a população infantil. 

Semelhantemente, a revisão sistemática realizada em paralelo ao presente estudo62 

não identificou evidências suficientes para recomendar o uso dos exercícios 

respiratórios em crianças com asma uma vez que todos os estudos incluídos na 

revisão realizaram um conjunto de técnicas que também incluía treinamento muscular 

inspiratório e técnicas manuais de fisioterapia respiratória. A revisão concluiu, 

portanto, que são necessários ensaios clínicos controlados e randomizados que 

avaliem os efeitos de técnicas isoladas de exercício respiratório no tratamento de 

crianças com asma. 

Como limitação do presente estudo, pode-se citar a não utilização de um 

instrumento para mensurar parâmetros de controle da asma. Isso se deu devido à 

inexistência de um questionário validado para avaliar tal desfecho na população 

estudada durante o período de elaboração do protocolo do estudo e de coletas dos 
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dados. Além disso, não foi utilizado um grupo controle inativo e os achados do estudo 

se limitam a crianças com asma leve e moderada.  

Devido à pouca evidência científica acerca do uso dos exercícios respiratórios 

em crianças com asma, mais estudos são necessários para consolidar a inclusão de 

técnicas como o Método Buteyko no tratamento da asma pediátrica. Além disso, um 

acompanhamento mais prolongado das crianças em realização contínua do 

tratamento e a inclusão de diferentes níveis de gravidade da doença se fazem 

necessários para avaliar as repercussões a longo prazo do Método Buteyko nesta 

população e seus efeitos em crianças com asma grave.  
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Este foi o primeiro ensaio clínico controlado e randomizado que avaliou os 

efeitos do Método Buteyko como terapia não farmacológica no tratamento de crianças 

com asma e incluiu aspectos clínicos importantes para essa população como 

qualidade de vida e capacidade de exercício, além de ser o primeiro ensaio clínico 

sobre o tema na literatura nacional.  

Os resultados do presente estudo ao avaliar os efeitos do Método Buteyko numa 

amostra de crianças asmáticas permitem apresentar as seguintes conclusões:  

  O Método Buteyko, bem como a intervenção educativa sobre a asma 

melhoraram os relatos de qualidade de vida; 

 O Método Buteyko foi capaz de melhorar parâmetros de função pulmonar 

(VEF1/CVF, FEF25-75 e PEF);  

 Não foi encontrada diferença para a capacidade de exercício (distância 

percorrida no TC6M) nos dois grupos estudados; 

 Houve melhora no relato de sintomas (menor ocorrência de crises de asma, 

uso de medicação para alívio dos sintomas e faltas na escola por exacerbação 

da doença) no grupo que realizou o Método Buteyko comparativamente ao 

grupo controle. 

 

Embora seja um tratamento bastante disseminado em outros países, no Brasil 

o Método Buteyko ainda é pouco conhecido no meio acadêmico e especialmente 

pelos pacientes e equipe médica que lida com esta população. Além dos efeitos 

positivos previamente mencionados associados ao uso do Método Buteyko, foi 

possível observar que este método se trata de uma intervenção segura, sem custos e 

de fácil compreensão. Uma vez que a criança é orientada e aprende a realizar os 

exercícios, estes podem facilmente ser incluídos em sua rotina diária.  

Por fim, os exercícios respiratórios têm sido amplamente utilizados como uma 

terapia adjuvante no tratamento de pacientes asmáticos, gerando um interesse 

considerável entre os pesquisadores no desenvolvimento de estudos com o propósito 

de mostrar a eficácia dessa intervenção. Assim, embora os exercícios respiratórios 

sejam comumente usados, não existem ainda recomendações disponíveis sobre a 

sua utilização no manejo clínico de crianças com asma. É importante ainda, ressaltar 

o fato de que as recomendações existentes nas diretrizes de prática clínica (Clinical 
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Practice Guidelines) internacionalmente disponíveis, para o manejo de pacientes 

asmáticos abordam essencialmente os aspectos relacionados com o diagnóstico e 

tratamento farmacológico da asma. Portanto, o desenvolvimento deste estudo 

disponibiliza informações necessárias para a prescrição segura e eficaz do Método 

Buteyko com o propósito de contribuir, especialmente, com a prática fisioterapêutica, 

na tomada de decisão clínica no tratamento da asma pediátrica com o objetivo de 

obter um maior controle da doença e consequentemente melhor qualidade de vida 

destas crianças. 
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Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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Anexo 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa: “Método Buteyko para crianças com asma: estudo 

controlado randomizado”, que tem como pesquisador responsável a Profª Karla 

Morganna Pereira Pinto de Mendonça. 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a função pulmonar, capacidade de 

exercício e a qualidade de vida de crianças asmáticas e propor um método de 

treinamento respiratório para esta população. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é avaliar se o método Buteyko, que 

já é realizado com frequência em outros países, além de ser de fácil realização e baixo 

custo, traz algum benefício na população de crianças asmáticas. 

Caso você decida autorizar, ele deverá realizar atividades simples, envolvendo 

medida de peso e altura, resposta de um questionário, soprar e puxar em um aparelho 

e outras atividades que utilizam objetos que você possivelmente não conhece, mas 

que não são difíceis de usar e não vão fazer mal à criança. Antes de começarmos o 

estudo, você poderá conhecer esses objetos e como eles serão utilizados. 

Durante a realização da avaliação da função pulmonar, capacidade de 

exercício, qualidade de vida e sintomas de asma a previsão de riscos é mínima, ou 

seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto respiratório ou pequeno cansaço que será 

minimizado com o tempo de descanso dado entre cada avaliação e você terá como 

benefício conhecer mais sobre a asma e sobre um método de exercício respiratório. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo pesquisador 

responsável. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você e para ele (a). 
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Os dados que ele (a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa identificá-lo (a). 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 

em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dele (a) nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se ele (a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele 

(a) será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-

3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável Profª Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Eu,______________________________________, representante legal do 

menor ___________________________, autorizo sua participação na pesquisa 

“Método Buteyko para crianças com asma: estudo controlado randomizado”. Esta 

autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele (a) e também por 

ter compreendido todos os direitos que ele (a) terá como participante e eu como seu 

representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele (a) em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não 

possam identificá-lo (a). 

 Natal, __/__/__. 

Assinatura do representante legal _________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável ___________________ 

  

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 



61 

 

 

  

Anexo 3 - Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire - PAQLQ 
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Anexo 4 – Escala de Borg Modificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cavallazzi et al., 200591. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 APÊNDICES 

  



 

 

 

  

Apêndice 1 

Revisão sistemática em parceria com a Colaboração Cochrane 

Breathing exercises for children with asthma 

Review information   

Review number: EXC-AST 

Authors   

Thalita MF Macêdo1, Diana A Freitas1, Gabriela SS Chaves2, Elizabeth A Holloway3, 

Karla MPP Mendonça4 

1Department of Physical Therapy, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, 

Brazil 

2Rehabilitation Science Program, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, 

Brazil 

3c/o Cochrane Airways Group, London, UK 

4PhD Program in Physical Therapy, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, 

Brazil 

 

Citation example: Macêdo TMF, Freitas DA, Chaves GSS, Holloway EA, Mendonça 

KMPP. Breathing exercises for children with asthma. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD011017. DOI: 

10.1002/14651858.CD011017.  

 

Contact person   

Karla MPP Mendonça 

PhD Program in Physical Therapy 

Federal University of Rio Grande do Norte. Avenida Senador Salgado Filho, 3000, 

Bairro Lagoa Nova, 59078-970. Natal, Rio Grande do Norte, Brazil 

E-mail: karla-morganna@hotmail.com  

 

  



 

 

 

  

Abstract   

Background   

Asthma is the most common chronic disease in childhood. Breathing exercise 

techniques have been widely used by researchers and professionals in the search for 

complementary therapies for the treatment of asthma. 

Objectives   

To assess the effects of breathing exercises in children with asthma. 

Search methods   

Trials were searched for in the Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, 

CINAHL and AMED and handsearching of respiratory journals and meeting abstracts. 

Trial registers and reference lists of included articles were also consulted. 

The literature search has been updated to March 2015. 

Selection criteria   

We included randomised controlled trials of breathing exercises alone versus control 

or breathing exercises as part of a more complex intervention versus control in children 

with asthma. 

Data collection and analysis   

Two reviewers independently assessed trials quality and extracted data. The primary 

outcomes were quality of life, asthma symptoms and serious adverse events. The 

secondary outcomes were reduction in medication usage, number of acute 

exacerbations, physiological measures—lung function (especially low flow rates) and 

functional capacity, days off school and adverse events. 

Results   

Three studies involving 112 participants are included in the review. All the included 

studies performed the comparison breathing exercises as part of a more complex 

intervention versus control. There were no trials comparing breathing exercises alone 

with control. Asthma severity of participants from the included studies varied. The 

following outcomes were measured: quality of life, asthma symptoms, reduction in 

medication usage, number of acute exacerbations and lung function. Breathing 

exercise techniques used by the included studies consisted of lateral costal breathing, 

diaphragmatic breathing, inspiratory patterns and pursed lips. One study included in 

the review did not specify the type of breathing exercise used. The control groups 



 

 

 

  

received different interventions: one received placebo treatment, one an educational 

programme and doctor appointments, and another one was not described. There were 

no reported between group comparisons for any of the primary outcomes. The included 

studies showed improvement in quality of life and symptoms scores, a reduction in 

medication usage and in the number of acute exacerbations. Two studies found an 

improvement in pulmonary function in the intervention group whereas the other 

included study did not find any difference between groups. Regarding the risk of bias, 

the included studies were overall judged to be at an unclear risk of bias. 

Authors' conclusions   

No reliable conclusions can be drawn concerning the use of breathing exercises for 

children with asthma in clinical practice. The breathing exercises were part of a more 

comprehensive package of care, and could not be assessed on their own. Moreover, 

there were methodological differences among the three small included studies and 

poor reporting of methodological aspects and results in most of the included studies. 

 

Plain language summary   

Breathing exercises for children with asthma 

Background  

Asthma is a chronic inflammatory disease of the lungs which can lead to airflow 

obstruction causing difficulty to breath. The worldwide high prevalence of asthma 

became a public health problem due to the great healthcare costs resulting from 

hospitalisation and medication. Moreover, asthma is the most common chronic disease 

in childhood. Breathing exercises are a non-pharmacological intervention which has 

been routinely used in the treatment of patients with asthma. Breathing exercises aim 

to control the hyperventilation symptoms of asthma and can be in the form of the 

Papworth Method, Buteyko breathing technique, yoga or any other similar intervention 

that manipulates the breathing pattern. 

Review question 

We wanted to look at the evidence for the effects of breathing exercises in children 

with asthma. 

Key results 



 

 

 

  

We found three studies involving 112 children with mild to severe asthma. All the 

included studies performed the comparison breathing exercises as part of a more 

complex intervention (inspiratory muscle training, relaxation exercises, endurance 

exercises, rhythmic mobilization exercises, vibrations, percussion, forced expiration 

technique) versus control. Breathing exercise techniques used by the included studies 

consisted of lateral costal breathing, diaphragmatic breathing, inspiratory patterns and 

pursed lips. The studies varied in size from 28 to 60 participants. Samples consisted 

of inpatients and outpatients. The control groups received different interventions: one 

received placebo treatment, one an educational programme and doctor appointments, 

and another one was not described. We found no primary outcomes that were reported 

as comparisons between the treatment and control groups. The included studies 

showed improvement in quality of life and symptoms scores, a reduction in medications 

usage and in the number of acute exacerbations. Two studies found an improvement 

in pulmonary function in the intervention group whereas the other included study did 

not find any difference between groups. 

Quality of the evidence 

The quality of existing data of this systematic review was downgraded due to some 

aspects. The included studies had an overall small number of participants and 

sessions. No included study compared breathing exercises alone versus control. 

Instead, breathing exercises were part of a package of intervention and were 

compared to control. The methods used to conduct the studies were not as well 

reported as we would like and so were unclear about the quality of the trials. The 

included studies were overall judged to be at an unclear risk of bias and the quality of 

the evidence included in the review was low. 

Conclusion 

No reliable conclusions can be drawn concerning the use of breathing exercises for 

children with asthma in clinical practice.  

  



 

 

 

  

Background   

Description of the condition   

Asthma is a chronic inflammatory disorder of the lungs that can lead to structural and 

functional changes resulting from bronchial hyperresponsiveness and airflow 

obstruction (Allen 2012; Brightling 2012; Holgate 2009; Taylor 2008; Zhang 2010). 

Symptoms of asthma include recurrent episodes of wheeze, cough, breathlessness 

and chest tightness, together with episodes of marked worsening of symptoms known 

as exacerbations (Bateman 2008; Brightling 2012; Zhang 2010). The diagnosis of 

asthma is based on the individual's medical history, physical examination findings and 

lung function and laboratory test results (Sveum 2010). 

 

Asthma is a serious public health problem and a major cause of disability and health 

resource utilisation among those affected (Bateman 2008; Eisner 2012; To 2012). 

Around 300 million individuals of all ages worldwide are affected by asthma (Bateman 

2008; Bousquet 2010; Brightling 2012). Asthma is the most common chronic disease 

in childhood (Solé 2006). Increased morbidity, mortality and economic costs are 

associated with patients with severe or difficult to treat asthma, particularly in 

industrialised countries (Eisner 2012; Zhang 2010). In addition, psychological 

symptoms may interfere with the severity of respiratory symptoms and may influence 

patients’ quality of life (Juniper 2004; Rimington 2001). Such consequences affect not 

only the patient but the whole family universe (Nogueira 2009), especially when it 

comes to children. 

 

Asthma is sometimes associated with symptomatic hyperventilation, which decreases 

carbon dioxide (CO2) levels, causing hypocapnia (Bruton 2005a; Laffey 2002; Thomas 

2001). Hypocapnia resulting from hyperventilation may perpetuate the bronchospasm, 

culminating in a cycle of progressive hypocapnia and increasing bronchospasm (Laffey 

2002). Thus, hypocapnia may contribute to increased airway resistance in patients with 

asthma (Laffey 2002; van den Elshout 1991). This fact has led to increasing interest in 

strategies that can be used to reduce hyperventilation. 

 

Description of the intervention   



 

 

 

  

The main objective of asthma treatment is to achieve and maintain its clinical control 

(GINA 2015). Although no cure for asthma is known, its symptoms are controllable in 

most patients (Taylor 2008). Asthma treatment can be pharmacological or non-

pharmacological or a combination of these approaches; it includes strategies of 

symptom control (information on environmental triggers and asthma education) (CTS 

2012) which improve quality of life related to health (Burgess 2011; Rimington 2001; 

Welsh 2011; BTS 2014). Pharmacological treatment of asthma consists of maintaining 

control of the disease with the least medication, thereby minimising risks of adverse 

effects (Sveum 2010). 

 

Non-pharmacological treatments have been used widely by researchers and 

professionals in the search for complementary therapies for the treatment of asthma; 

their use is reported in approximately 42% of patients in some populations (Blanc 

2001). Some patients are interested in non-pharmacological therapies because they 

may feel or hope that they will lead to improvement in overall health (Bishop 2008), 

and because they are keen to try to reduce the need for pharmacological treatment 

(Brien 2011). Non-pharmacological interventions include breathing exercises, 

homeopathy, acupuncture, aromatherapy, reflexology, massage, inspiratory muscle 

training and the Alexander technique (Blanc 2001; Bruton 2005b; Cooper 2003; Dennis 

2012; Grammatopoulou 2011; Holloway 2007; McCarney 2003; McHugh 2003). 

 

Breathing exercises have been used routinely by physiotherapists and other 

professionals to control the hyperventilation symptoms of asthma (Bruton 2005b) and 

can be provided in the form of the Papworth method, the Buteyko breathing technique, 

yoga or any similar intervention that manipulates the breathing pattern (Ram 2003). 

Even though breathing exercises are commonly used, there is not a consensus 

regarding the effectiveness of breathing exercises (Ernst 2000; Ram 2003; Freitas 

2013). It was previously reported that groups with the same baseline characteristics 

may show different responses to different breathing exercise techniques (Prem 2013). 

Also, the duration of the intervention may interfere with the response to treatment, as 

was suggested previously (Grammatopoulou 2011). A previous systematic review on 

breathing exercises for asthma included studies performed in participants with mild to 



 

 

 

  

severe asthma (Ernst 2000). However, meta-analysis was not provided to assess the 

impact of breathing exercises at different levels of asthma severity. 

 

How the intervention might work   

Breathing exercise techniques focus on the use of an appropriate breathing pattern to 

reduce hyperventilation and hyperinflation, thereby normalising CO2 levels, which may 

reduce bronchospasm and breathlessness (Bruton 2005b; Burgess 2011). Such 

techniques may also be used to help reduce anxiety associated with asthma symptoms 

(Singh 1990). Therefore, breathing exercises in patients with asthma may also provide 

psychological benefits by increasing patients' sense of control over their condition 

(Ram 2003). 

 

Why it is important to do this review   

The worldwide high prevalence of asthma became a public health problem because of 

the high healthcare costs resulting from hospitalisation and medication (Giavina-

Bianchi 2010). Asthma promotes changes in the whole family context, not only 

because of the costs associated with health care, but also because of the negative 

impact of this condition on daily living, including patients’ quality of life (Ferreira 2010). 

 

Asthma control is promoted by the correct use of medication and may be associated 

with other therapies, such as breathing exercises. Such techniques have been widely 

used as adjunct therapy in the treatment of asthmatic patients, generating considerable 

interest among researchers to develop studies that aim to provide evidence of this 

intervention. Recently, we published a Cochrane systematic review regarding the use 

of breathing exercises in adults with asthma (Freitas 2013). This review included 

studies that differed significantly in terms of intervention characteristics, such as types 

of breathing exercises, numbers of participants, numbers and duration of sessions, 

reported outcomes and statistical presentation of data. Such differences limited meta-

analysis and attainment of conclusive results. On the other hand, this review indicated 

that breathing exercises are a safe and well-tolerated intervention for people with 

asthma. Similarly, no conclusive evidence was provided in two previous systematic 

reviews (Ernst 2000; Ram 2003), even though outcomes reported from individual trials 



 

 

 

  

showed that breathing exercises may have a role in the treatment and management of 

asthma. 

 

It is important to synthesise the evidence obtained on such techniques, taking into 

account their effects in the paediatric population. To our knowledge, no systematic 

review on this topic has been published previously. Thus, within this review, we aim to 

summarise and assess evidence from randomised controlled trials regarding the 

effects of breathing exercises in children with asthma.  

 

Objectives   

To assess the effects of breathing exercises in children with asthma. 

 

Methods   

Criteria for considering studies for this review   

Types of studies   

Randomised controlled trials (RCTs). 

 

Types of participants   

Children (younger than 18 years of age) with a diagnosis of asthma excluding other 

associated respiratory disease. 

 

Types of interventions   

We included trials comparing breathing exercises alone versus control or breathing 

exercises as part of a more complex intervention versus control. 

 

Types of outcome measures   

Primary outcomes   

Quality of life (measured by any respiratory disease–specific or generic instrument); 

Asthma symptoms (measured by any respiratory disease–specific or generic 

instrument); Serious adverse events (any undesired outcomes due to the intervention). 

Secondary outcomes   



 

 

 

  

Reduction in medication usage (e.g. inhaled or oral steroids or rescue bronchodilator); 

Number of acute exacerbations (mean number and number of participants 

experiencing one or more exacerbations); Physiological measures-lung function 

(especially low flow rates) and functional capacity; Days off school; Adverse events. 

Reporting in the trial one or more of the outcomes listed here was not an inclusion 

criterion for the review. 

 

Search methods for identification of studies   

Electronic searches   

Trials were identified from the Cochrane Airways Group Specialised Register (CAGR), 

which is maintained by the Trials Search Co-ordinator for the Group. The Register 

contains trial reports identified through systematic searches of bibliographic databases 

including the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, 

EMBASE, CINAHL, AMED and PsycINFO, and by handsearching of respiratory 

journals and meeting abstracts (see Appendix 1 for further details). All records were 

searched in the CAGR using the search strategy provided in Appendix 2. 

Trials registers such as ClinicalTrials.gov (www.ClinicalTrials.gov) and the World 

Health Organization (WHO) trials portal (www.who.int/ictrp/en/) were consulted. All 

databases from their inception to the present were searched, and no restriction on 

language of publication was imposed. 

Searches were conducted up to March 2015. 

 

Searching other resources   

Reference lists of all primary studies and review articles were consulted for additional 

studies. Relevant manufacturers' websites were searched for trial information. 

Errata or retractions from included studies published in full text on PubMed 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) were also searched. 

Data collection and analysis   

Selection of studies   

Two review authors (TMFM and DAF) independently screened titles and abstracts for 

inclusion of all potential studies identified as a result of the search and coded them as 

'retrieve' (eligible or potentially eligible/unclear) or 'do not retrieve'. We retrieved the 



 

 

 

  

full-text study report/publication, and two review authors (TMFM and DAF) 

independently screened the full text, identified studies for inclusion and identified and 

recorded reasons for exclusion of ineligible studies. We resolved disagreement 

through discussion, or, when required, we consulted a third review author (KMPPM). 

We identified and excluded duplicates. We recorded the selection process in sufficient 

detail to complete a PRISMA flow diagram and a 'Characteristics of excluded studies' 

table. 

 

Data extraction and management   

To record study characteristics and outcome data, we used a data collection form that 

has been piloted on at least one study in the review. One review author extracted the 

following study characteristics from included studies. 

Methods: study design, total duration of study, method of randomisation, method of 

allocation concealment, outcome assessor blinding, number of study centres and 

locations, study setting, withdrawals and dropouts and dates of the study. Participants: 

N, mean age, age range, gender, severity of condition, diagnostic criteria, baseline 

lung function, smoking history, inclusion criteria and exclusion criteria. Interventions: 

types of breathing exercises, methods (including numbers and duration of sessions 

and methods used in control group comparisons). Outcomes: primary and secondary 

outcomes specified and collected, and time points reported. Notes: funding for trial and 

notable conflicts of interest of trial authors. 

Two review authors (TMFM and DAF) independently extracted outcome data from 

included studies. We noted in the 'Characteristics of included studies' table whether 

outcome data were reported in a usable way. We resolved disagreements by 

consensus or by involving a third review author (KMPPM). One review author (TMFM) 

transferred data into the Review Manager (RevMan 2012) file. We double-checked that 

data have been entered correctly by comparing the data presented in the systematic 

review against the study reports. A second review author (DAF) spot-checked study 

characteristics against the trial report to confirm accuracy. 

 

Assessment of risk of bias in included studies   



 

 

 

  

Two review authors (TMFM and DAF) independently assessed risk of bias for each 

study using the criteria outlined in the Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions (Higgins 2011a). We resolved disagreements by discussion or by 

involving another review author (KMPPM). We assessed the risk of bias according to 

the following domains. 

Random sequence generation. Allocation concealment. Blinding of participants and 

personnel. Blinding of outcome assessment. Incomplete outcome data. Selective 

outcome reporting. Other bias. 

We graded each potential source of bias as high, low or unclear and provided a quote 

from the study report, together with justification for our judgement, in the 'Risk of bias' 

table. We summarised the risk of bias judgements across different studies for each of 

the domains listed. We considered blinding separately for different key outcomes when 

necessary (e.g. for an unblinded outcome assessment, risk of bias for all-cause 

mortality may be very different than for a patient-reported pain scale). 

When considering treatment effects, we took into account the risk of bias for studies 

that contributed to that outcome. 

 

Measures of treatment effect   

We planned to analyse dichotomous data as odds ratios, and continuous data as mean 

differences or standardised mean differences with 95% confidence intervals (CIs). We 

entered data presented on a scale with a consistent direction of effect. We undertook 

meta-analyses only when this is meaningful (i.e. if treatments, participants and the 

underlying clinical question are similar enough for pooling to make sense). 

 

When multiple trial arms are reported in a single trial, we included only the relevant 

arms. If two comparisons (e.g. breathing exercise A vs control and breathing exercise 

B vs control) had been combined in the same meta-analysis, we would have halved 

the control group to avoid double-counting. 

 

Unit of analysis issues   

Cross-over trials 



 

 

 

  

We did not include cross-over studies, as the design was not appropriate for this 

intervention. 

Cluster-randomised trials 

We planned to include data from cluster-randomised trials if the information is 

available, but no cluster-randomised trials were identified. For cluster-randomised 

trials, we planned to adjust results when the unit of analysis in the trial is presented as 

the total number of individual participants instead of as the number of clusters. We 

planned to adjust the results using mean cluster size and the intracluster correlation 

co-efficient (ICC) (Higgins 2011b). For meta-analysis, we planned to combine data 

from individually randomised trials using the generic inverse-variance method, as 

described in Chapter 16.3 of the Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions (Higgins 2011b). 

 

Dealing with missing data   

We contacted investigators or study sponsors when possible to verify key study 

characteristics and to obtain missing numerical outcome data (e.g. when a study is 

identified as an abstract only). 

 

Assessment of heterogeneity   

We assessed heterogeneity in trial results by inspecting the forest plots to detect non-

overlapping CIs and by applying the Chi2 test (with P value 0.10 indicating statistical 

significance). We used the I² statistic to measure heterogeneity among trials in each 

analysis. We did not find substantial heterogeneity among the studies included in meta-

analyses. For future updates, if we identify substantial heterogeneity (> 50%) we will 

report this and will explore possible causes by prespecified subgroup analysis (Higgins 

2011c).  

 

Assessment of reporting biases   

If we are able to pool more than 10 trials, we will create and examine a funnel plot to 

explore possible small-study and publication biases (Higgins 2011d). 

 

Data synthesis   



 

 

 

  

We used RevMan 5.1 to combine outcomes when possible (RevMan 2012). We used 

a fixed-effect model and had planned to use a random effects model if substantial 

heterogeneity (I2 > 50%) was observed. 

 

Summary of findings table 

We planned to create a 'Summary of findings' table using the following outcomes: 

quality of life, asthma symptoms, serious adverse events, reduction in medication 

usage, number of acute exacerbations, physiological measures and days off school. 

In the current version of this review the 'Summary of findings' table included the 

outcomes: quality of life, asthma symptoms and serious adverse events. We used the 

five GRADE considerations (study limitations, consistency of effect, imprecision, 

indirectness and publication bias) to assess the quality of a body of evidence as it 

relates to the studies contributing data to the meta-analyses for prespecified outcomes. 

We applied methods and recommendations described in Section 8.5 and Chapter 12 

of the Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (Higgins 2011e) 

using GRADEpro software. We justified all decisions to downgrade or upgrade the 

quality of studies by using footnotes, and we made comments when necessary to aid 

readers' understanding of the review. 

 

Subgroup analysis and investigation of heterogeneity   

We planned to carry out the following subgroup analyses if we had identified 

substantial heterogeneity: degree of asthma severity; duration of treatment; types of 

breathing exercises. 

We planned to use the following outcomes in subgroup analyses: quality of life; 

reduction in medication usage. 

We planned to use the formal test for subgroup interactions in Review Manager 

(RevMan 2012). 

 

Sensitivity analysis   

If the authors are able to include sufficient data, we planned to carry out the following 

sensitivity analyses: trial quality (studies with overall high risk of bias versus overall low 

risk of bias). 



 

 

 

  

 

Results   

Description of studies   

Results of the search   

The search of the Airways Group Register returned 129 references. Of these, seven 

were identified as potentially relevant, and the full text articles were retrieved for closer 

inspection, of which three were included in the review (Asher 1990; Karakoç 2000; 

Lima 2008). See Figure 1 for full details on the results of the search. 

 

Included studies   

In total, three studies were included in this review (Asher 1990; Karakoç 2000; Lima 

2008). See 'Characteristics of included studies’ for full details on each study. 

 

Setting and populations 

One trial was conducted in Brazil (Lima 2008), one in New Zealand (Asher 1990) and 

one in Turkey (Karakoç 2000). Two trials were published in English (Asher 1990; 

Karakoç 2000) and one in Portuguese (Lima 2008). The studies varied in size from 28 

to 60 participants. The age of the participants ranged from six to 13 in two studies 

(Asher 1990; Lima 2008). However, one study (Karakoç 2000) did not describe the age 

range of the children included. The samples consisted of outpatients (Karakoç 2000; 

Lima 2008) and inpatients (Asher 1990). 

 

Interventions and control groups 

All the included studies performed the comparison breathing exercises as part of a 

more complex intervention versus control. There were no trials comparing breathing 

exercises alone with control. 

The study of Asher 1990 used breathing exercise techniques which consisted of lateral 

costal breathing and diaphragmatic breathing. Vibrations, percussions and forced 

expiration technique were performed in this study. Each child received four treatments 

of one hour over a two day period (two each day). The control group received a placebo 

treatment which consisted of a visit for 20 minutes by a volunteer who provided 

emotional support to children in hospital. 



 

 

 

  

 

In Karakoç 2000 the pulmonary rehabilitation program consisted of relaxation 

exercises, endurance exercises, breathing exercises and rhythmic mobilization 

exercises. Patients and their parents had visited the Physical Medicine and 

Rehabilitation Department at the first visit and they were thought to perform this 

program at home for 30 days. The control group was not described. 

 

In the study of Lima 2008 participants undertook inspiratory muscle training (IMT) and 

breathing exercises which consisted of diaphragmatic breathing, inspiratory patterns 

and pursed lips and were performed with the patients in prone and seated positions. 

The intervention group received 14 sessions (performed twice a week). Each session 

lasted 50 minutes of which 25 minutes consisted of breathing exercises. Breathing 

exercises were performed before IMT. Children from this group also had doctor 

appointments and received an asthma education programme. The control group 

received an educational programme and doctor appointments. 

 

Outcomes 

The three included studies did not specify their primary and secondary outcomes. 

 

Excluded studies   

After the full text of potentially eligible trials was retrieved, a total of four studies were 

excluded from the review. Reasons for exclusion are described in the Characteristics 

of excluded studies. 

 

Risk of bias in included studies   

Full details of risk of bias judgments can be found in Characteristics of included studies 

and in Figure 2. 

 

Allocation (selection bias)   

One included study (Asher 1990) performed adequate sequence generation and was 

judged to be of low risk of bias. In this study patients were assigned using a table of 

random numbers. One study was reported as randomised but gave no description of 



 

 

 

  

the method used and was therefore judged to be at unclear risk of bias (Karakoç 2000). 

One included study reported that randomisation was undertaken by simple drawing. 

As this method may not be considered as an adequate random component, this was 

therefore judged to be at high risk of bias (Lima 2008). 

 

None of the included studies described the method used for allocation concealment, 

and therefore they were judged to have an unclear risk of bias (Asher 1990; Karakoç 

2000; Lima 2008). 

 

Blinding (performance bias and detection bias)   

Double-blinding is not possible or practical in studies involving breathing exercises. 

Participants in these trials must know whether or not they are undertaking breathing 

training or asthma education due to the characteristics of the intervention. However, it 

is possible to blind the assessor who is analysing the results of the trial. 

 

None of the included studies described blinding of participants and personnel, so they 

were judged to have an unclear risk of bias (Asher 1990; Karakoç 2000, Lima 2008). 

 

Blinding of outcome assessors was described in one study (Asher 1990). In this study 

lung function was assessed by a technician blinded to the treatment received by 

subjects. Thus, the study was judged to have a low risk of bias. Two studies did not 

describe blinding of outcome assessment, so they were judged to have an unclear risk 

of bias (Karakoç 2000, Lima 2008). 

 

Incomplete outcome data (attrition bias)   

One study did not describe the occurrence of withdrawals and dropouts and was 

judged to be at unclear risk of bias (Karakoç 2000). Two studies described withdrawals 

and dropouts and were judged to have a low risk of bias because the reasons for 

missing outcome data were unlikely to be related to true outcomes (Asher 1990; Lima 

2008). The study of Asher 1990 affirmed that four subjects completed the initial 

treatment, but not the final treatment: one of each group because of early discharge, 

and one child of the intervention group withdrew twice because of headache and 



 

 

 

  

vomiting. Lima 2008 affirmed that two children were out of the age range proposed by 

the study and eight children did not complete the final treatment. 

 

Selective reporting (reporting bias)   

The three included studies adequately reported outcome data as listed in the methods, 

although the protocol for each study is not available (Asher 1990; Karakoç 2000, Lima 

2008). They were then judged to be at low risk of bias. 

 

Other potential sources of bias   

All the studies were judged to be at unclear risk of bias, as they did not provide 

sufficient information to allow assessment of whether an important risk of bias is 

present (Asher 1990; Karakoç 2000, Lima 2008). 

 

Effects of interventions   

Primary outcomes 

1. Quality of life 

Only one study reported this outcome (Karakoç 2000), but the study did not provide 

between group analysis. The study specified that the quality of life questionnaire used 

was developed by Juniper 1993. 

 

This study reported data at baseline and at one month after baseline (post-treatment). 

The group submitted to the intervention had an improvement in quality of life after the 

end of the treatment (P = 0.009). The study did not find difference in quality of life 

scores when comparing baseline and post-treatment in the control group (P = 0.16). 

 

2. Asthma symptoms 

Two studies involving 78 participants assessed asthma symptoms (Karakoç 2000; 

Lima 2008), but no between group analysis was provided. 

 

The study of Karakoç 2000 reported data at baseline and at one month after baseline 

(post-treatment). Lima 2008 reported data at baseline and at three months after 

baseline. In Karakoç 2000 the group submitted to intervention showed improvement in 



 

 

 

  

symptoms scores (P = 0.01) when comparing values before and after treatment. In 

Lima 2008 study there was a significant improvement (P < 0.0001) in symptoms scores 

after intervention in the group submitted to physiotherapy. A description of the type of 

score or questionnaire used was not provided. However, this study assessed 

symptoms variables such as: diurnal symptoms, nocturnal symptoms and impaired 

daily activity. 

 

3. Serious adverse events 

This outcome was not reported by the included studies (Asher 1990; Karakoç 2000, 

Lima 2008). 

 

Secondary outcomes 

1. Reduction in medication usage 

This outcome was assessed in two included studies (Karakoç 2000, Lima 2008), but 

no between group analysis was provided. 

 

In the study of Karakoç 2000 a statistically significant decrease was found in 

medication score in rehabilitation group (P < 0.05) when comparing baseline and post-

treatment. The study of Lima 2008 affirmed there was a reduction (P < 0.0001) in 

medication use (rescue bronchodilator) when comparing baseline with post-treatment 

in the intervention group. However, these studies did not state how the assessments 

were undertaken. 

 

2. Number of acute exacerbations 

One included study assessed this outcome (Lima 2008) and there was not a significant 

reduction in the number of visits to emergency and hospitalizations between groups (P 

= 0.17). This study affirmed there was a reduction (P < 0.0001) in the number of acute 

exacerbations (described as "frequency of asthma attacks" in the study) after treatment 

in the intervention group. However, this study did not state how the assessment was 

undertaken. 

 

3. Physiological measures - lung function and functional capacity 



 

 

 

  

Lung function was assessed in all included studies (Asher 1990; Karakoç 2000, Lima 

2008). 

 

The study of Asher 1990 assessed forced vital capacity (FVC), functional residual 

capacity (FRC), residual volume (RV), total lung capacity (TLC), peak expiratory flow 

(PEF), forced expiratory volume in one second (FEV1), and forced expiratory flow 

between 25% and 75% (FEF25-75%). Values were expressed as percent predicted 

compared to reference standards. Taking into consideration the baseline, lung function 

at the end of the study was not statistically different between groups. 

 

The study of Karakoç 2000 found that pulmonary function measures (vital capacity - 

VC; FVC; FEV1; PEF; and FEF25-75% - expressed as percent predicted) significantly 

improved (P < 0.05) in the treatment group after intervention whereas there was no 

difference in the control group. Assessments were undertaken before and after the 

study (Karakoç 2000). No between group analysis was provided. 

 

Lima 2008 assessed PEF in three moments: baseline, 49 and 90 days after treatment 

(T0, T1 and T2, respectively). Values were expressed as absolute values. There was 

no difference in the control group in all the assessments. In the intervention group there 

was a statistical improvement between T0 and T1, and T0 and T2. It was also found a 

significant difference between groups at T1 and T2. However, the P value was not 

provided. We included data in a forest plot considering T1 as post baseline (Figure 3). 

Data were shown as separate subgroups according to post baseline (T1) and 3 months 

post baseline (T3). 

Forest plots have also been created to show the results for the studies of Asher 1990 

and Karakoç 2000 (Figure 4; Figure 5; Figure 6; Figure 7). The Asher 1990 study was 

in acute asthma and Karakoç 2000 was in chronic asthma so these are shown as 

separate subgroups and the results have not been combined. 

 

4. Days off school 

This outcome was not reported by the included studies (Asher 1990; Karakoç 2000, 

Lima 2008). 



 

 

 

  

 

5. Adverse events 

This outcome was not reported by the included studies (Asher 1990; Karakoç 2000, 

Lima 2008).  

 

Discussion   

Summary of main results   

We assessed the effects of breathing exercises in the treatment of children with asthma 

in this systematic review. The age range of participants varied from six to 13 years old. 

124 children satisfied the inclusion criteria in the three studies. A total of 12 children 

did not complete the treatment, totalising 112 participants. However, one study did not 

report if there were withdrawals and dropouts. The studies differed significantly 

regarding some characteristics of the intervention such as: type of breathing exercise, 

number of participants, number and duration of sessions, and severity of asthma. 

Moreover, the included studies only performed the comparison breathing exercises as 

part of a more complex intervention versus control. Between group analysis was not 

well described in the studies. Overall, the risk of bias of the included studies was 

assessed as uncertain and we graded the overall quality of the evidence as low. 

 

There were no between group comparisons of the results of our primary outcomes 

reported from any of the included studies. 

 

Overall completeness and applicability of evidence   

The outcomes assessed by the included studies did not address all the outcomes 

proposed by the review. From the eight outcomes proposed, two were not assessed: 

days off school and adverse effects. Moreover, the breathing exercises used in the 

included studies did not comprise all the breathing exercises techniques. In one study 

(Asher 1990) children performed lateral costal breathing and diaphragmatic breathing 

and in another one (Lima 2008) children performed diaphragmatic breathing and 

inspiratory patterns with pursed lips. One study did not describe the breathing exercise 

technique used (Karakoç 2000). A previous Cochrane Review on breathing exercises 

for adults with asthma (Freitas 2013) included studies which performed breathing 



 

 

 

  

exercises techniques that were not performed in the present review such as Buteyko 

Method, Papworth Method, and yoga. However, we did include both comparisons 

proposed in the protocol of this review (breathing exercises alone versus control or 

breathing exercises as part of a more complex intervention versus control). One study 

compared inspiratory muscle training – IMT, and breathing exercises versus asthma 

education (Lima 2008). Asher 1990 compared breathing exercises, vibrations, 

percussions and forced expiration technique versus a placebo treatment. In another 

study the control group was not described (Karakoç 2000) and the intervention 

consisted of relaxation exercises, endurance exercises, breathing exercises and 

rhythmic mobilization exercises. The included studies in the present review failed to 

isolate the breathing exercises component of the intervention and, thus, it was not 

possible to be sure what was the ‘active component’ of the intervention. 

 

The included studies included participants with different levels of asthma severity when 

comparing to the one performed with adults: uncontrolled (Lima 2008), mild persistent 

or moderate (Karakoç 2000), and severe acute asthma (Asher 1990). Furthermore, 

participants in the included studies consisted of both inpatients (Asher 1990) and 

outpatients (Karakoç 2000; Lima 2008). In the study of Karakoç 2000 children and their 

parents were taught to perform the exercises at home for 30 days whereas in the study 

of Lima 2008 children performed the intervention supervised by a professional. 

 

The age range of two included studies (Asher 1990; Lima 2008) was 6 to 13 years old 

while this was not described in another included study (Karakoç 2000); however, its 

mean age was approximately 10 years old. It is known that from birth up to the end of 

childhood several changes occur on the respiratory system (Prasad 2008) and, thus, 

the intervention to be used as well as the results found may be different between 

children and adolescents. 

 

Quality of the evidence   

We downgraded our assessment of the quality of the evidence presented in this review 

due to concerns about small sample size, a small number of sessions in some studies 

and limitations in the design and reporting of studies leading to risk of bias. 



 

 

 

  

 

No included studies compared breathing exercises alone versus control. All the 

included studies compared breathing exercises as part of a more complex intervention 

(such as inspiratory muscle training and endurance training) versus control. This fact 

limited the interpretation of the benefits of breathing exercises alone. 

 

The included studies had an overall small number of participants. The impact of a small 

sample size on a trials result was reported by Moher 1994. This study reviewed 383 

randomised controlled trials and concluded that most trials with negative results did 

not have large enough sample sizes to detect relative difference. 

 

The CONSORT statement recommends a description on how sample size was 

determined (CONSORT 2010). Only one study from the included studies performed 

sample size and power calculations: Lima 2008 (based on maximal inspiratory 

pressure). Moreover, the number of sessions among studies was small with a larger 

duration of seven weeks. 

 

From the three studies included in the review only one was overall classified as “low 

risk of bias” (Asher 1990), Karakoç 2000 was overall classified as “unclear risk of bias” 

whereas Lima 2008 was classified as “high risk of bias”. In addition, the allocation 

concealment was not described in all the included studies and was classified as 

“unclear risk of bias”. Inadequate reporting of trial methods can severely impede the 

assessment of trial quality and the risk of bias in trial results (Savović 2012). Moreover, 

this study also affirmed this is a particular problem for the assessment of sequence 

generation and allocation concealment, which are often not described in trial 

publications (Savović 2012). In addition, inadequately reported randomisation has 

been associated with bias in estimating the effectiveness of interventions (Moher 

2001). 

 

When conducting a randomised controlled study that involves breathing exercises it is 

not possible for participants and the personnel delivering the intervention to be blinded 

(Holloway 2007) this is known as performance bias. However it is possible for the 



 

 

 

  

people collecting and analysing data to be blinded (detection bias). Only one study 

was at low risk of detection bias and the other two studies were unclear. According to 

Savović 2012, the lack of or unclear double blinding (participants and personnel) can 

be associated with marked exaggeration of intervention effect estimates. 

 

The units for some of the outcomes was not well described in the studies. For example, 

asthma symptoms and reduction in medication usage were reported as a score; 

however, a description of the type of score or questionnaire used was not provided. 

 

Potential biases in the review process   

We made an effort to apply robust methods in the process of analysing the search, 

collecting data, performing meta-analysis and assessing risk of bias. Nevertheless, 

some points must be taken into consideration. 

 

There were amounts of insufficient methodological details as well as missing 

quantitative outcome data in the included studies. Incomplete outcome data limited 

analysis once data from these studies could not be entered into meta-analysis. 

Moreover, the subgroup and the sensitivity analysis proposed by the review were not 

possible to be performed due to the impossibility of obtaining sufficient data. 

 

Agreements and disagreements with other studies or reviews   

 

To our knowledge, this is the first systematic review designed to assess the effects of 

breathing exercises in children with asthma. Three previous systematic reviews (Ernst 

2000; Freitas 2013; Ram 2003) were performed with the same objective, but not with 

the same population. All the previous systematic reviews included studies that were 

performed with adults with asthma. However, the review of Ernst 2000 included one 

study that was also included in the present review. Ernst 2000 assessed asthma 

symptoms and lung function. The outcomes assessed by Ram 2003 were quality of 

life, asthma symptoms, number of exacerbations and lung function; and Freitas 2013 

assessed quality of life, asthma symptoms, number of acute exacerbations, 

capnography and pulmonary function. The study of Ernst 2000 included six studies 



 

 

 

  

that performed yoga, diaphragmatic breathing and slow deep breathing. Ram 2003 

included six studies and evaluated Buteyko method, yoga and diaphragmatic 

breathing. Freitas 2013 selected 13 studies that performed diaphragmatic breathing, 

Buteyko method, yoga, Papworth and short breathing retraining. 

 

Breathing exercises are used by many patients with asthma worldwide as an 

adjunctive treatment with the aim to develop a more efficient pattern of respiration, 

decreasing the respiratory rate (Bruton 2005b, Thomas 2009) and, thus, achieving a 

control of the disease which may also improve quality of life (Grammatopoulou 2011). 

 

Ernst 2000 stated that it was not possible to make firm judgments in the review, and 

recommended that further rigorous trials should be carried out in order to make data 

available to answer this question. Similarly, the systematic review performed by Ram 

2003 concluded that it was not possible to draw any firm conclusions regarding the 

effectiveness of breathing exercises in the management of asthma. Freitas 2013 

concluded that there is not enough evidence supporting the efficacy of breathing 

exercises in adults with asthma. 

 

It is important to emphasize that there are some methodological differences between 

the current systematic review and the previous ones (Ernst 2000; Freitas 2013; Ram 

2003). The review of Ernst 2000 and Ram 2003 were published more than one decade 

ago. Moreover, Ernst 2000 included two crossover studies which we excluded as we 

do not believe this is a suitable trial design for this intervention due to carry over effects. 

Besides that, the current review compared breathing exercises as part of a more 

complex intervention versus control. 

 

Authors' conclusions   

Implications for practice   

Due to small number of participants in the included studies, methodological differences 

among the included studies, and heterogeneity in the populations and interventions we 

found no conclusive evidence for the benefits or risks of breathing exercises in children 



 

 

 

  

with asthma and, thus, no clinically meaningful implications can be inferred in this 

review. 

 

Implications for research   

There is a need for well conducted randomised controlled trials to assess if breathing 

exercises in addition to conventional care can improve outcomes for children with 

asthma. Ideally, the breathing exercises should be the sole additional intervention and 

should be compared to an inactive control or usual care alone, so the added benefits 

and risks of breathing exercises can be isolated. Breathing exercises are much simpler 

and more accessible than many of the other interventions in the management of 

children with asthma. Studies must include the full description of the outcomes 

assessments and a more detailed description of the intervention. Furthermore, much 

more attention needs to be paid to good reporting and high quality study design in the 

future, including items such as: adequate random sequence generation and allocation 

concealment, blinding of outcome assessor, determination of the trial sample size 

before the beginning of the study and between group analysis.  
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Characteristics of studies   

Characteristics of included studies   

Asher 1990 

Methods Design: randomised controlled trial 

Total duration of study: 6 months 

Country: New Zealand 

Study setting: Inpatient 

Method of randomisation: Patients were assigned using a table of random 

numbers to either a placebo treatment group or a chest Physiotherapy (PT) 

group 

Method of allocation concealment: Not described 

Outcome assessor blinding: The assessor was blinded to the treatment 

received by subjects 

Withdrawals/dropouts: 4 withdrawals 

Participants Severity of condition: acute severe asthma 

Diagnostic criteria: Acute asthma was defined as “acute asthma poorly 

responsive to inhaled bronchodilator on admission to hospital” 

Total sample: 38 children (19 in each group). Results available for 34 

children (18 in the placebo group and 16 in the chest PT group) 

Mean age: 9.5 ± 2.7 (chest PT group) and 10.0 ± 2.6 (placebo group) 

Gender: 11 boys and 8 girls in the chest PT group. 9 boys and 10 girls in the 

placebo group 

Age range: 6 to 13 years old 

Exclusion criteria: Patients who were critically ill or who had complications 

on chest radiograph such as lobar atelectasis or pneumonia were eliminated 

from the trial 

Interventions Treatments were started in the study between 6 and 24 hours after 

admission to hospital. Each child then received 4 treatments over a two day 

period (two each day). The first treatment began in the morning and the 

subsequent ones were separated by approximately 4 hours. Each treatment 

period lasted about one hour. Before every treatment patients received 

inhaled salbutamol via a nebuliser over 10 minutes, followed by a rest period 

of 20 minutes. This was then followed by either a placebo treatment or PT 

lasting 20 to 30 minutes 

Intervention: During PT sessions appropriate techniques were used 

according to the patient’s presentation. The breathing exercises techniques 

used were lateral costal breathing and diaphragmatic breathing. The study 



 

 

 

  

also performed vibrations, percussions and forced expiration technique. 

Education and psychological support were also provided as appropriate 

Control: Placebo treatment consisted of a visit for 20 minutes by a volunteer 

who provided emotional support to children in hospital. They were instructed 

to provide no form of chest Physiotherapy and to ignore coughing 

Outcomes Lung function 

Notes Financial support from the Auckland Medical Research Foundation. 

 

Risk of bias table 

Bias  Authors’ 

judgement 
Support for judgement 

Random sequence generation (selection 

bias) 
Low risk 

Patients were assigned using a table of 

random numbers to either a placebo 

treatment group or a chest Physiotherapy 

(PT) group 

Allocation concealment (selection bias) Unclear risk  

 

Insufficient information to permit 

judgement of ‘low risk’ or ‘high risk” 

Blinding of participants and personnel 

(performance bias) 

Unclear risk  

 

Insufficient information to permit 

judgement of ‘low risk’ or ‘high risk” 

Blinding of outcome assessment 

(detection bias) 

Low risk 
Blinding of outcome assessment ensured 

Incomplete outcome data (attrition bias) Low risk Reasons for missing outcome data 

unlikely to be related to true outcome 

Selective reporting (reporting bias) Low risk The study protocol is not available, but the 

published reports include all expected 

outcomes, including those that were 

prespecified 

Other bias Unclear risk  

 

Insufficient information to permit 

judgement of ‘low risk’ or ‘high risk” 

 

Karakoç 2000   

Methods Design: double blind randomised study 

Total duration of study: not described 

Country: Turkey 



 

 

 

  

Study setting: outpatient 

Method of randomisation: not described 

Method of allocation concealment: not described 

Outcome assessor blinding: not described 

Withdrawals/dropouts: not described 

Participants Severity of condition: mild persistent or moderate asthma 

Diagnostic criteria: not described 

Total sample: 28 children. 

Mean age: 10.8 ± 2.3 (intervention group) and 10.2 ± 2.4 (control group) 

Gender: 7 boys and 9 girls in the intervention group. 6 boys and 6 girls in 

the control group 

Age range: not described 

Inclusion criteria: children had to be using the same medications at least 

for 6 months 

Interventions Active treatment: Pulmonary rehabilitation program consisted of relaxation 

exercises, endurance exercises, breathing exercises and rhythmic 

mobilization exercises. Patients and their parents had visited Physical 

Medicine and Rehabilitation Department at the first visit and they were 

thought to perform this program at home for 30 days. The study did not 

describe the type of breathing exercises used. 

Control group: not described. 

Outcomes Quality of life index 

Symptoms scores 

Medication scores 

Pulmonary function 

Notes No financial support was described. 

 
Risk of bias table 
 

Bias  Authors’ 

judgement 
Support for judgement 

Random sequence generation (selection 

bias) 

Unclear risk  

 

Insufficient information to permit 

judgement of ‘low risk’ or ‘high risk” 

Allocation concealment (selection bias) Unclear risk  

 

Insufficient information to permit 

judgement of ‘low risk’ or ‘high risk” 

Blinding of participants and personnel 

(performance bias) 

Unclear risk  

 

Insufficient information to permit 

judgement of ‘low risk’ or ‘high risk” 



 

 

 

  

Blinding of outcome assessment 

(detection bias) 

Unclear risk  Insufficient information to permit 

judgement of ‘low risk’ or ‘high risk” 

Incomplete outcome data (attrition bias) Unclear risk  Insufficient information to permit 

judgement of ‘low risk’ or ‘high risk” 

Selective reporting (reporting bias) Low risk The study protocol is not available, but the 

published reports include all expected 

outcomes, including those that were 

prespecified 

Other bias Unclear risk  

 

Insufficient information to permit 

judgement of ‘low risk’ or ‘high risk” 

 
Lima 2008 

Methods Design: randomised controlled trial 

Total duration of study: seven months 

Country: Brazil 

Study setting: outpatient 

Method of randomisation: simple drawing at the moment when each child was 

admitted to the programme 

Method of allocation concealment: not described 

Outcome assessor blinding: not described 

Withdrawals/dropouts: 2 withdrawals and 8 dropouts 

Participants Severity of condition: uncontrolled asthma 

Diagnostic criteria: medical diagnose according to the 1st Brazilian Consensus 

of Asthma Management 

Total sample: 60 children. Results available for 50 children (25 in each group) 

Mean age: 9.6 ± 1.2 (intervention group) and 9.76 ± 1.2 (control group) 

Gender: 9 boys and 16 girls in the intervention group. 7 boys and 18 girls in 

the control group 

Age range: 8 to 12 years old 

Inclusion criteria: children between 8 and 12 years old, not attending a prior 

Physiotherapy/ Medical programme, uncontrolled asthma, be part of the 

“Assistance Programme for the Asthmatic Patient” (Programa de Assistência 

ao Paciente Asmático) of the Federal University of Maranhão (Brazil) 

Interventions Active treatment: the intervention group received 14 sessions (performed 

twice a week) of two treatments (inspiratory muscle training – IMT, and 

breathing exercises). Each session lasted 50 minutes of which 25 minutes 

consisted of breathing exercises. Breathing exercises consisted of 



 

 

 

  

diaphragmatic breathing, inspiratory patterns and pursed lips and were 

performed with the patients in prone and seated positions. Each breathing 

exercise was repeated ten times. Breathing exercises were performed before 

IMT. Children from this group had also doctor appointments and received an 

asthma education programme (described below in the control group) 

Control group: children of the control group attended an asthma education 

programme which was performed once a month with 60-minute duration. They 

received information regarding asthma, such as: symptoms, environmental 

“triggers”, and basic information related to medication. As the intervention 

group, children from the control group had also doctor appointments. 

Outcomes Peak expiratory flow 

Severity variables (frequency of asthma attacks, symptoms, daily living 

activities, medication, hospitalizations, visits to the emergency room) 

Notes No financial support was described. 

 
Risk of bias table 
 

Bias  Authors’ 

judgement 
Support for judgement 

Random sequence generation (selection 

bias) 

High risk  

 

Randomisation undertaken by simple 

drawing 

Allocation concealment (selection bias) Unclear risk  

 

Insufficient information to permit 

judgement of ‘low risk’ or ‘high risk” 

Blinding of participants and personnel 

(performance bias) 

Unclear risk  

 

Insufficient information to permit 

judgement of ‘low risk’ or ‘high risk” 

Blinding of outcome assessment 

(detection bias) 

Unclear risk  Insufficient information to permit 

judgement of ‘low risk’ or ‘high risk” 

Incomplete outcome data (attrition bias) Low risk Reasons for missing outcome data 

unlikely to be related to true outcome 

Selective reporting (reporting bias) Low risk The study protocol is not available, but the 

published reports include all expected 

outcomes, including those that were 

prespecified 

Other bias Unclear risk  

 

Insufficient information to permit 

judgement of ‘low risk’ or ‘high risk” 

 
Characteristics of excluded studies   



 

 

 

  

Chiang 2009   

Reason for exclusion: Breathing exercise was not a major component of the 

intervention 

 

DiDario 2009   

Reason for exclusion: Physiotherapy sessions did not involve breathing exercises 

 

Flapper 2008   

Reason for exclusion: Intervention consisted of physical exercises 

 

Laurino 2012   

Reason for exclusion: Mean age of participants was over 18 years old 

 
Summary of findings tables   
 
1 Summary of findings   

Breathing exercises as part of a package of interventions compared with control for asthma 

Patient or population: children with asthma 

Settings: inpatient and outpatient 

Intervention: breathing exercises as part of a package of interventions 

Comparison: control 

Outcomes Illustrative comparative risks* 

(95% CI) 

Relative 

effect 

(95% CI) 

No of 

Participants 

(studies) 

Quality of 

the 

evidence 

(GRADE) 

Comments 

Assumed 

risk 

Corresponding 

risk 

Control Breathing 

exercises as part 

of a package of 

interventions 

Quality of 

life 

Follow-up: 

one month 

See 

comment 
See comment 

See 

comment 
28 (1 study) 

⊕⊕⊝⊝ 

low 1,2 

 

No between 

group 

comparisons 

reported. 



 

 

 

  

Symptoms 

of asthma  

Follow-up: 

one and 

three months 

See 

comment 
See comment 

See 

comment 
78 (2 studies) 

⊕⊕⊝⊝ 

low 1,3 

No between 

group 

comparisons 

reported. 

Serious 

adverse 

events 

See 

comment 
See comment 

See 

comment 

See 

comment 

See 

comment 

No studies 

reported this 

outcome 

*The basis for the assumed risk (e.g. the median control group risk across studies) is provided in 

footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence interval) is based on the assumed risk 

in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI). 

CI: Confidence interval; FEV1: forced expiratory volume in one second; RR: Risk Ratio; [other 

abbreviations, e.g.. OR, etc] 

GRADE Working Group grades of evidence 

High quality: Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect. 

Moderate quality: Further research is likely to have an important impact on our confidence in the 

estimate of effect and may change the estimate. 

Low quality: Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the 

estimate of effect and is likely to change the estimate. 

Very low quality: We are very uncertain about the estimate. 

  
Footnotes 

1. One point deducted because methods of randomisation, allocation concealment and any attempts to 

blind outcome assessors were not described in one study assessing this outcome 

2. One point deducted to reflect selective reporting as data provided by only one trial 

3. One point deducted because one study had a high risk of bias for “methods of randomisation” and 

unclear risk of bias for allocation concealment and any attempts to blind outcome assessors, participants 

and personnel 
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Apêndice 2 

Cartilha de apresentação do estudo 

 

  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências da Saúde  

             Departamento de Fisioterapia  

              Doutorado em Fisioterapia  

  

Avaliação respiratória e tratamento com o 

Método Buteyko gratuitos para crianças 

asmáticas 

 

Fisioterapeutas responsáveis: 

Diana Amélia de Freitas 

Thalita Medeiros F. de Macêdo Lins 

Local: Departamento de Fisioterapia da UFRN  

(Campus Central) 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, por sua vontade, 

de um estudo. Nesse trabalho, iremos realizar algumas avaliações 

respiratórias e ensinar o Método Buteyko, um tratamento simples 

e sem custos financeiros. 

O Método Buteyko é muito utilizado no tratamento de 

crianças e adultos com asma em vários países, mas ainda é pouco 

conhecido no Brasil.  

A avaliação será realizada gratuitamente, em horário 

previamente agendado, sob a supervisão das fisioterapeutas 

responsáveis. Os testes são simples e você não sentirá nenhuma dor 

ou desconforto e serão importantes para saber como está sua 

asma. Durante a avaliação iremos ver como estão os batimentos do 

seu coração e a sua pressão arterial. Serão realizadas as seguintes 

avaliações:  

 Peso e altura 

 Qualidade de vida (com um questionário simples de 

responder) 

 Avaliação respiratória (espirometria) 

 Teste de caminhada dos seis minutos 

           

  Após essas avaliações, marcaremos com você e seus pais 

algumas sessões de Fisioterapia para você aprender alguns 

exercícios respiratórios chamados de Buteyko. Eles vão lhe ajudar 

a respirar melhor e a se sentir bem melhor também! As sessões 

serão realizadas com grupos de cinco crianças duas vezes por 

semana durante três semanas.  

 Além disso, agendaremos uma sessão educativa, na qual 

falaremos sobre a asma, os fatores que podem dar início aos 

sintomas e como vocês podem preveni-los.  

 Aguardamos a sua participação!  

  

 



 

 

 

  

Apêndice 3 

Ficha de avaliação 

UNIVERSIDADE FERDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

Método Buteyko para crianças com asma 

FICHA DE AVALIAÇÃO DA FISIOTERAPIA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO                                             Data:___________________  

Nome:_________________________________________________________ 

Sexo:____Data de nasc.:______________ Idade:_____Tel.:______________ 

Tipo de asma:(    ) Leve         (    ) Moderada   Médico responsável:_________ 

 

2. ANAMNESE  

Hábitos de vida: 

 Pais fumam?  Sim (   )  Não (   ) Tempo _______   Cigarros/dia ________ 

 Alguém na família tem asma? (   ) Sim    Não (   )    Quem?____________ 

 Atividade física: Sim (   )   Não (   )  Qual:_________________ Freq.:_____________ 

 

3. AVALIAÇÃO  

Antropométrica: 

Peso: ________Altura: _________  IMC: __________ Percentil:__________ 

(    ) Baixo peso  (    ) Eutrófico  (    ) Sobrepeso/obeso 

 

Respiratória: 

 Padrão ventilatório: Costal (   )  Diafragmático (   )  Costo-diafragmático (   )     

Paradoxal (   ) 

 Tórax: Escavatum (   )     Pectus Carinatum (   )      Tonel (  )     Assimétrico (  )    

Simétrico (   ) 

 Dispneia: Repouso (   )  Mínimo esforço (   )  Grande esforço (   )     Não tem (   ) 

 Cansaço: Repouso (   )  Mínimo esforço(  )    Grande esforço (   )     Não tem (   ) 



 

 

 

  

Avaliação inicial 

Número de hospitalizações nos últimos 3 meses: ______________________ 

Quais medicamentos são utilizados para asma? Qual a frequência de uso? 

_____________________________________________________________________ 

AP:________________ SpO2: _________  FC: ____________    PA:______________ 

 

Espirometria  

Qtd CVF % VEF1 % PFE VEF1/CVF % FEF25/75 % 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

Teste de caminhada dos 6 minutos 

Fase FC SpO2 FR PA Borg Distância 
percorrida 

Teste 1 

Início      - 

1 min - - - - - - 

2 min   - -  - 

3 min - - - - - - 

4 min   - -  - 

5 min - - - - - - 

Final        

Teste 2  

Início       - 

1 min - - - - - - 

2 min   - -  - 

3 min - - - - - - 

4 min   - -  - 

5 min - - - - - - 

Final        



 

 

 

  

Folha de respostas - PAQLQ 
 

 

  



 

 

 

  

Apêndice 4 

Ficha de acompanhamento domiciliar do grupo Buteyko 

 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO TREINAMENTO DO MÉTODO BUTEYKO 

 Olá! Aqui você deverá anotar todas as vezes que seu (sua) filho (a) fizer o exercício para o treinamento do método Buteyko. Anote sempre o 

dia, a hora, quantos minutos ele fez, se ele sentiu alguma coisa durante o exercício e quando ele (a) não fizer você coloca o motivo porque que ele 

(a) não fez. 

Nome da criança:            Idade:    Semana:   Data:___/___ a ___/___ 

Dia Hora Minutos 

M-   

T-   

M-   

T-   

M-   

T-   

M-   

T-   

M-   

   

M: Manhã         T: Tarde

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE            

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 

Anote aqui alguma coisa diferente que seu (sua) filho (a) sentiu. Anote também os 

dias que ele (a) não quis fazer o treinamento e o motivo. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Nº de faltas na escola essa semana: ______ 

Nº de vezes que sentiu falta de ar essa semana: _____ 

Nº de vezes que sentiu algum outro sintoma essa semana: ____ 

Qual sintoma foi sentido? ________ 

Medicamentos utilizados essa semana: ___________________ 

Quantos dias na semana? Qual a quantidade?______________ 

 

 



 

 

 

  

Apêndice 5 

Ficha de acompanhamento domiciliar do grupo controle 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
 

Olá! Aqui você deverá anotar a cada semana como está a semana de seu (sua) filho (a) em relação 

aos sintomas da asma. 

Nome da criança:                          Idade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

Semana 1  Data:___/___ a ___/___ 

Nº de faltas na escola: ______ 
Nº de vezes que sentiu falta de ar: _____ 
Nº de vezes que sentiu algum outro sintoma: ____ 
Qual sintoma foi sentido? ________ 
Medicamentos utilizados essa semana: __________ 
Quantos dias na semana? Qual a quantidade? ___________________________________ 

 

 

 

Semana 2  Data:___/___ a ___/___ 

Nº de faltas na escola: ______ 
Nº de vezes que sentiu falta de ar: _____ 
Nº de vezes que sentiu algum outro sintoma: ____ 
Qual sintoma foi sentido? ________ 
Medicamentos utilizados essa semana: __________ 
Quantos dias na semana? Qual a quantidade? ___________________________________ 

 

 

 

Semana 3  Data:___/___ a ___/___ 

Nº de faltas na escola: ______ 
Nº de vezes que sentiu falta de ar: _____ 
Nº de vezes que sentiu algum outro sintoma: ____ 
Qual sintoma foi sentido? ________ 
Medicamentos utilizados essa semana: __________ 
Quantos dias na semana? Qual a quantidade? ___________________________________ 

 

 

 



 

 

 

  

Apêndice 6 

Cartilha de orientação às crianças do grupo controle 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Fisioterapia  

 Doutorado em Fisioterapia 
 

CARTILHA COM ORIENTAÇÕES 

SOBRE A ASMA 
Esperamos que essas 

informações tenham sido 

úteis para vocês. Sua 

participação no estudo foi 

muito importante para nós. 

Caso tenham alguma dúvida, 

pode nos perguntar. Muito 

obrigada! 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Quais são os tratamentos complementares que podem 

ser usados na asma? 

            Os tratamentos complementares podem ser: realização 

de Fisioterapia, por meio de exercícios respiratórios e do 

fortalecimento dos músculos da respiração, prática de 

atividade física (recomendada pelo médico), entre outros. É 

importante informar que os tratamentos complementares não 

substituem o uso de medicamentos.  

             Medidas educativas também são importantes no 

tratamento da asma! 

             Para melhorar o controle da asma, é importante 

identificar os fatores de risco que podem aumentar os 

sintomas e causar crises asmáticas. Reduzir estes fatores 

também é uma medida muito importante no tratamento de 

pessoas com asma. 

 

 

 

O que é asma? 

 A asma é uma doença inflamatória crônica do aparelho 

respiratório que gera um estreitamento das vias aéreas, 

causando dificuldade para respirar. 

Quais são os sintomas da asma? 

Os sintomas mais comuns são: dificuldade para 

respirar, chiado, tosse seca e sensação de aperto no peito. 

 A asma é mais comum do que pensamos... 

A asma é um problema de saúde mundial, afetando 

cerca de 300 milhões de pessoas de todas as idades em todo 

o mundo! No Brasil, há aproximadamente 20 milhões de 

pessoas que sofrem de asma. 

Como tratar a asma? 

O tratamento da asma é feito primeiramente com uso 

de medicamentos, mas há outros tratamentos que podem ser 

realizados e que ajudam na melhora dos sintomas. Estes 

tratamentos são chamados de tratamentos complementares. 



 

 

 

  

 

 

Que medidas podemos adotar para evitar crises de 

asma? 

 Evitar fumaça de cigarro! Asmáticos e familiares de 

asmáticos não devem fumar. 

 Lavar a roupa de cama semanalmente e secar ao sol. 

Utilizar fronhas e capas de colchão antiácaro. 

 Se houver animais em casa, não permitir que estes 

tenham acesso ao quarto da criança. É importante 

também que os animais tomem banho semanalmente. 

 Cuidado com o mofo! É importante reduzir a umidade 

e as possíveis infiltrações. 

 Fumaças, gases, cheiros de tinta, de produtos de 

limpeza ou de higiene pessoal e perfumes podem ser 

prejudiciais aos asmáticos. Fuja deles! 

 Evite mudanças abruptas de temperatura. 

 Tome muito líquido. 

 Use os medicamentos prescritos por seu médico. Evite 

a medicação caseira. 

 A asma não controlada pode causar complicações. 

Consulte o médico na ocorrência de qualquer febre 

durante as crises, tosse persistente, respiração 

difícil, falta de ar e dor no peito. 


