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Inaloterapia de β2-agonista com pressão expiratória positiva
Inhalation of β2-agonist with positive expiratory pressure
João A. Reis Jr.1, Mário R. Hirschheimer2, Fernando Fernandes3

RESUMO

ABSTRACT

Objetivo: Avaliar a eﬁcácia terapêutica da associação de
inaloterapia de β2-agonista com pressão expiratória positiva
(PEP) em crianças com crise de asma aguda.
Método: Em estudo prospectivo, foram selecionados 24
pacientes entre 6 e 14 anos de idade, sendo 9 meninas e 15
meninos, 24 horas após admissão no Serviço de Pediatria do
Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo por crise
de asma, com quadro clínico estável. Os pacientes realizaram
provas de função pulmonar (PFP), seguindo recomendações da
American Thoracic Society, imediatamente antes e 20 minutos após
inalação com fenoterol, com ou sem PEP, segundo sorteio aleatório. Depois de um intervalo de 6 a 24 horas, o mesmo paciente
realizava os mesmos procedimentos usando PEP, se não o havia
feito na vez anterior. Foram medidos: capacidade vital forçada
(CVF); volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1);
volume expiratório forçado no terceiro segundo (VEF3); pico de
ﬂuxo expiratório (PFE), e ﬂuxo expiratório forçado (FEF25-75). O
teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para veriﬁcar a forma da
distribuição da população, com signiﬁcância ≤ 0,05, admitindo
distribuição normal das variáveis.
Resultados: As taxas de variação das médias do tratamento
com inaloterapia de fenoterol com PEP, quando comparadas com
seu uso sem PEP, foram signiﬁcativamente melhores (p < 0,05)
nas medidas de VEF1 (-3,05), PFE (-2,42) e FEF25-75 (-3,24).
Conclusão: Em pacientes asmáticos, a inaloterapia de β2-agonista associada ao PEP tem melhor efeito broncodilatador do que
o mesmo procedimento sem o PEP.

Objective: To evaluate the therapeutic effectiveness of
the association of inhalation therapy of β2-agonist with
positive expiratory pressure (PEP) in children with acute
asthma crisis.
Method: This prospective study included 24 patients from
6 to 14 years old (9 girls and 15 boys), 24 hours after admission
in the Pediatric Service of the Hospital do Servidor Público
Municipal de São Paulo for asthma crisis, with a stable clinical
status. Patients were randomly assigned to fenoterol inhalation
with or without PEP. Immediately prior and 20 minutes after
therapy pulmonary function tests (PFT) were performed according to recommendations of the American Thoracic Society.
After an interval of 6 to 24 hours, the same patient accomplished
the same procedures using PEP, if this was not the case in the
previous time. The following measures were studied: forced
vital capacity (FVC); forced expiratory volume in one second
(VEF1); forced expiratory volume in the third second (VEF3);
pick expiratory ﬂow rate (PEFR), and forced expiratory ﬂow
(FEF25-75). Statistics were done with Kolmogorov-Smirnov test,
being signiﬁcant p ≤ 0.05.
Results: The treatment with fenoterol inhalation with
PEP compared being its use without PEP was signiﬁcantly
better, regarding the differences obtained at VEF1, PFER
and FEF25-75.
Conclusion: In asthmatic patients, the β2-agonist inhalation therapy associated to PEP has a better bronchodilator
effect than the same procedure without PEP.

Palavras-chave: Asma; beta-agonistas adrenérgicos;
respiração com pressão positiva (PEEP); criança.

Key-words: Asthma; adrenergica beta-agonists; positive
pressure respiration (PEEP); child.
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Introdução
As principais características da crise de asma são as
alterações inﬂamatórias das vias aéreas associadas à hiperresponsividade brônquica, que resultam em broncoespasmo
e formação de rolhas de secreção. Terapia broncodilatadora
e manobras para facilitar a eliminação dessa secreção são
importantes no manejo da enfermidade.
Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC) em respiração espontânea freqüentemente usam a
resistência dos lábios para criar um retardo e certa resistência
ao ﬂuxo aéreo expirado. Isso causa uma alteração da resistência intrínseca das vias aéreas, melhorando a ventilação
de áreas pulmonares, antes hipoventiladas, com redução do
colapso de vias aéreas(1). Nos estudos com pacientes normais
e com DPOC, observou-se que a pressão alcançada durante
a expiração com os lábios semicerrados girava em torno de
5 cmH2O(2), mas que havia uma redução do volume sistólico do ventrículo direito, com imediata e desproporcional
redução do volume sistólico do ventrículo esquerdo quando
tal pressão alcançava 10 cmH2O(3).
A pressão expiratória positiva (PEP) foi inicialmente
usada como um método para reinsuﬂar partes colapsadas dos
pulmões e aumentar a ventilação colateral(4).
Estudos em adultos indicam que os efeitos da PEP na biomecânica da asma favorecem a desobstrução das vias aéreas,
com melhora do ﬂuxo aéreo nas vias obstruídas, aumento da
depuração de muco dessas regiões(5), maior broncodilatação e
redução da hiperinsuﬂação. Estes efeitos ocorrem em crises
moderadas de asma com PEP entre 7 e 9 cmH2O(6).
Há efeito benéﬁco signiﬁcante e atenuação dos sintomas
quando a inalação de broncodilatador é usada com PEP ou
pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) em pacientes
adultos com asma induzida por exercícios que expiram em
uma coluna de água de 10 cm(7), pois se admite que o uso de
PEP facilita a deposição da medicação inalada(8).
Na prevenção de complicações pulmonares de cirurgias
cardíacas e pulmonares foram comparadas técnicas com
uso de CPAP, resistência inspiratória com PEP (RI-PEP) e
PEP. A RI-PEP apresentou menor redução da PaO2 e igual
diminuição da capacidade vital forçada (CVF), assim como
da freqüência de atelectasias, quando comparada às outras
duas técnicas. Assim, não existe parâmetro que oriente a
escolha entre essas técnicas para completar a ﬁsioterapia
torácica convencional(9). Resultados semelhantes também
foram observados em pacientes submetidos à cirurgia abdominal alta(10).
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O uso da PEP tem se tornado mais freqüente nos últimos
anos. O crescente aumento do número de pesquisas tem
tornado mais segura sua aplicação e a determinação de sua
eﬁcácia em adultos(4-8). Isso nos encorajou a estudar a ação da
PEP em crianças com crise asmática, uma vez que pesquisas
a respeito da inaloterapia com β2-agonista combinada com
PEP em adultos asmáticos ainda estão em andamento no
Brasil. Assim, o objetivo desta investigação foi avaliar a
eﬁcácia terapêutica da associação da PEP com inaloterapia
de drogas β2-agonistas em relação à mesma aerossolterapia
sem a PEP, em crianças com crise asmática.

Método
No período de maio de 2000 a julho de 2001 foram selecionados 24 pacientes em tratamento clínico hospitalar, 24
horas após sua admissão por crise de asma (CID10 J45.9), com
quadro clínico estável, internados na enfermaria da Clínica de
Pediatria do Hospital do Servidor Público Municipal de São
Paulo, sendo 9 (37,5%) do sexo feminino e 15 (62,5%) do
masculino. O projeto de pesquisa e o termo de consentimento
informado a ser assinado pelos responsáveis legais dos pacientes foram aprovados pela Comissão de Ética em Pesquisa do
Hospital. Os desfechos avaliados foram o aumento do efeito
broncodilatador e a melhora do ﬂuxo expiratório.
A inclusão dos pacientes seguiu os critérios abaixo:
• atendimento inicial no pronto-socorro por broncoespasmo e dispnéia;
• idade entre 6 e 15 anos;
• crise com duração maior que 6 horas;
• história prévia de outras crises de broncoespasmo, que
melhoraram com o uso de broncodilatadores;
• resposta inicial pobre à terapia com broncodilatadores
na crise atual, necessitando corticoterapia;
• radiograﬁa torácica sem outras anormalidades, além das
atribuíveis à crise asmática;
• não ter feito uso de broncodilatadores ou realizado ﬁsioterapia respiratória nas últimas 4 horas.

•
•
•
•
•
•

Foram excluídos da pesquisa os pacientes com:
cirurgia prévia há menos de três meses;
cianose;
alteração do nível de consciência ou confusão mental;
hipotensão arterial;
sudorese excessiva;
ausência ou diminuição importante de murmúrio vesicular;
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• FC maior que 140 bpm ou menor que 60 bpm (11
pacientes);
• FR maior que 40 rpm (11 pacientes);
• associação com doença infecciosa evidente;
• presença de deformidades torácicas;
• não conseguir realizar a prova de função pulmonar após
oito tentativas.
Todas as crianças realizaram prova de função pulmonar
(PFP) seguindo as recomendações da American Thoracic
Society(11), sem uso de obturador nasal, para medida de capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no
primeiro segundo (VEF1), volume expiratório forçado no
terceiro segundo (VEF3), pico de ﬂuxo expiratório (PFE) e
ﬂuxo expiratório forçado 25-75 (FEF25-75).
Os pacientes receberam orientação sobre a técnica para realizar as provas de função pulmonar. Após as provas, o paciente
fazia a inalação com beta-adrenérgico, conforme sorteio simples, para uso ou não de PEP. Depois de um intervalo superior a
6 horas e inferior a 24 horas, o mesmo paciente realizava outra
inalação da outra forma (com dispositivo de PEP, se não havia
empregado na vez anterior, e vice-versa).
A droga utilizada foi o bromidrato de fenoterol, na dose
de 0,08 mg/kg (dose máxima de 2,5 mg), diluído em 10 mL
de SF para evitar hiperosmolaridade da solução de nebulização(12). Passados 20 minutos do término da inaloterapia,
repetiam-se as provas de função pulmonar. As inalações foram
feitas com um ﬂuxo de oxigênio de 6 L/min. O tempo de
inalação não excedeu 20 minutos, cuidando-se para que todo
o conteúdo do copo fosse nebulizado. O selo de água para o
PEP foi estabelecido em 5 cmH2O.
Orientou-se a criança a prolongar sua expiração durante as
inalações, para aumentar o volume corrente, pois a expiração
retardada permite maior tempo para a retenção da medicação nas vias aéreas. Foram usados bocais devido aos efeitos
sistêmicos dos broncodilatadores serem maiores quando
aplicados com máscaras(13).
O sistema de inalação sem o PEP está esquematizado na
Figura 1 e o dispositivo de PEP em selo d’água utilizado, na
Figura 2. A Figura 3 mostra o sistema de inalação acoplado
ao dispositivo de PEP. A função pulmonar foi avaliada com
espirômetro em selo de água, tipo Stead-Wells (Collins
plus Sistem Survey II, versão 5.12, Warren. E. Collins®,
Inc. Braintree).
Para análise estatística, foi usado o teste KolmogorovSmirnov para veriﬁcar a aderência dos dados à distribuição normal da população, admitindo a distribuição das
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Figura 1 – Sistema de inalação sem PEP, composto por: (1)
inalador Calgimed® (São Paulo/SP); (2) tubo em T, modelo
8012, Oxigel® (São Paulo/SP), e (3) bocal, modelo 1560, Bird
Coproration® (Palm Springs/Califórnia – EUA)

Figura 2 – Dispositivo de PEP em selo de água: (1)
recipiente de 250 cm3; (2) base com diâmetro 6 cm; (3) tubo
cilíndrico de PVC com 2 cm de diâmetro e 12 cm de altura;
(4) tubo expiratório cilíndrico em PVC com 2 cm de diâmetro
e 7 cm de altura; (5) orifício de entrada do recipiente com 2
cm de diâmetro e 2 cm de altura; (6) nível de PEP ajustado
em 5 cmH 2O; (7) conector em cotovelo de 90 o acoplável ao
tubo expiratório
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variáveis CVF, VEF1, VEF3, FEF25-75 e PEFmáx, com uso de
PEP e sem uso de PEP. A melhora das provas de função
pulmonar obtida após a inaloterapia foi comparada entre
os dois grupos (sem PEP e com PEP) por meio do teste t
pareado (teste t de Student). Os valores de p < 0,05 foram
deﬁnidos como signiﬁcantes.

Resultados
As Tabelas 1 e 2 apresentam todas os resultados das provas de função pulmonar antes e depois da inaloterapia com
fenoterol sem PEP e com PEP, permitindo a comparação com

os valores normais preditos para a amostra, de acordo com
os índices do programa Collins II, que têm parâmetros de
função pulmonar correspondentes aos obtidos por Mahajan(14)
e Chowgule(15).
A Tabela 3 mostra a aplicação do teste t de Student pareado
para a melhora apresentada nas Tabelas 1 e 2. O t calculado
analisa o percentual de melhora dos parâmetros das provas
de função pulmonar, comparando os resultados depois do uso
de broncodilatador (pós-Bd) em relação ao valor antes do seu
uso (pré-Bd), de acordo com a fórmula (pós-Bd – pré-Bd)
/ pré-Bd x 100, nas duas tabelas. O t tabelado considerado
signiﬁcativo (p ≤ 0,05) foi menor que -2,06865, nesta amostra de 24 pacientes.
Dessa forma, observa-se que os valores foram signiﬁcativamente diferentes nas Tabelas 1 e 2 para os valores para
VEF1 (7,82% sem uso de PEP e 16,76% com o uso de PEP),
FEF25-75 (13,68% sem uso de PEP e 21,37% com o uso de
PEP) e PFEmáx (6,44% sem uso de PEP e 14,56% com o
uso de PEP). Ou seja, quando os pacientes ﬁzeram uso do
dispositivo de PEP, a melhora foi signiﬁcativamente mais
acentuada nessas variáveis.

Discussão

Figura 3 – Circuito de PEP, composto por: (1) reservatório de
água para produção do PEP, como na Figura 2; (2) conector em
cotovelo 90o (modelo 7082, Oxigel®, São Paulo/SP); (3) bifurcação
22 mm x 15 mm x 22 mm (modelo 5512, Bird Corporation®, Palm
Springs/Califórnia – EUA); (4) válvula unidirecional (Draeger®,
Lübeck – Alemanha); (5) inalador (Calgimed®, São Paulo/SP);
(6) tubo em T (modelo 7082, Oxigel®, São Paulo/SP); (7) bucal
(modelo 1560, Bird Corporation®, Palm Springs/Califórnia – EUA),
20 mm x 12 cm; (8) tubo PVC 20 mm x 7 cm (Tigre®, São Paulo/
SP), e, internamente, conforme a Figura 2, um tubo de PVC 20
mm x 12 cm, que determina o nível de pressão. No recipiente
de plástico, com capacidade de 250 ml, está introduzida uma
coluna de PVC de 12 cm que determinará o nível de PEP. São
necessários 150 ml de água no recipiente para atingir o nível de
PEP igual a 5 cm de H2O. Uma coluna externa expiratória (8)
evita a perda de água devido ao borbulhamento na expiração.
Mediu-se a resistência ao ﬂuxo no circuito, do bucal até o nível
de água, e foi constatada como desprezível (Manovacuômetro
nº 210, Medbras®, São Paulo/SP). O peso do sistema sem água
foi igual a 160 g e com água, 330 g (Balança Multidigital®, KLD
Eletrônica Ltda., São Paulo/SP)

12

Nos pacientes asmáticos, a obstrução das vias aéreas pode
causar seu fechamento durante a expiração, o que causa aprisionamento do ar alveolar e aumento do gradiente de pressão
transpulmonar(4). O colapso das vias aéreas ocorre quando a
pressão pleural ﬁca mais alta que a pressão brônquica. Nesta
situação, a pressão transmural torna-se negativa(16).
A aplicação de uma pressão positiva intraluminal pode
prevenir tal colapso. O aumento do diâmetro brônquico
favorece a vazão do volume, reduz a pressão alveolar e
proporciona um aumento nos ﬂuxos ventilatórios(17), o que
ajuda a mobilizar as secreções(4). Com a redução do volume
de ar aprisionado, a diminuição da relação (espaço morto
/ volume corrente) e o aumento as trocas gasosas pulmonares(18), ocorre redução da vasoconstrição local causada
também pela hipóxia(16).
Para manutenção constante dessa pressão é necessário o uso
de uma resistência independente do ﬂuxo. A carga imposta
por essa resistência aumenta a eﬁciência da ventilação, por
reduzir o trabalho ventilatório, ao mudar a relação comprimento-tensão da musculatura ventilatória(19), diminuindo,
assim, o gasto de O2 durante a ventilação(16).
A aplicação da PEP em pacientes com ﬁbrose cística
resulta em melhor eliminação de secreções e aumento da
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Tabela 1 – Provas de função pulmonar antes (pré-Bd) e após (pós-Bd) inalação com broncodilatador sem o uso de PEP (n = 24)

Parâmetro

Pré-Bd + DP

Pós-Bd + DP

Predito + DP

Melhora

CVF

1,55 + 0,52

1,69 + 0,47

2,04 + 0,49

6,86%

VEF1

1,26 + 0,42

1,40 + 0,41

1,79 + 0,41

7,82%

VEF3

1,49 + 0,51

1,64 + 0,46

1,92 + 0,62

7,81%

VEF1/CVF%

81,58 + 11,55

83,21 + 10,87

89,67 + 1,90

1,82%

FEF25-75

1,24 + 0,65

1,56 + 0,75

2,34 + 0,50

13,68%

PFEmáx

2,73 + 1,08

3,00 + 0,95

4,19 + 1,21

6,44%

Tabela 2 – Provas de função pulmonar dos mesmos pacientes da Tabela 1 antes (Pré-Bd) e após (pós-Bd) inalação com broncodilatador com o uso de Pressão Expiratória Positiva (PEP)

Parâmetro
CVF

Pré-Bd + DP

Pós-Bd + DP

Predito + DP

Melhora

1,51 + 0,54

1,77 + 0,55

2,04 + 0,49

12,75%

VEF1

1,18 + 0,44

1,48 + 0,49

1,79 + 0,41

16,76%

VEF3

1,44 + 0,53

1,72 + 0,53

1,92 + 0,62

14,58%

78,67 + 11,94

82,54 + 11,59

89,67 + 1,90

4,32%

FEF25-75

1,11 + 0,57

1,61 + 0,73

2,34 + 0,50

21,37%

PFEmáx

2,67 + 1,04

3,28 + 1,11

4,19 + 1,21

14,56%

VEF1/CVF%

saturação arterial de oxigênio (SatO2), da capacidade vital
forçada (CVF), do volume expiratório forçado (VEF1) e do
ﬂuxo expiratório forçado (FEF25-75), quando comparada à
ﬁsioterapia torácica convencional (FtC), isto é, drenagem,
percussão e exercícios respiratórios(4,20).
Em crianças infectadas com o vírus HIV e com infecções
pulmonares recorrentes, o uso da PEP resultou na redução
da incidência de infecções pulmonares e, conseqüentemente,
do uso de antibiótico. Além disso, observou-se, com a melhora da remoção de secreções pulmonares e otimização da
função, ao recrutar regiões pulmonares fechadas, o aumento
nos valores de CVF e VEF1(21).
Uma metanálise concluiu que a PEP e a ﬁsioterapia torácica convencional produzem resultados equivalentes na
eliminação de secreções pulmonares(22). A ﬁsioterapia torácica
convencional com o uso de máscara de PEP, para prevenir
complicações pulmonares após cirurgia cardíaca, resultou em
aumento da pressão de oxigênio arterial (PaO2). Um estudo
que comparou a associação de resistência inspiratória com
PEP e com ﬁsioterapia torácica convencional mostrou que a
freqüência de colapsos pulmonares foi igual(23).
Aumentos das CVF e VEF1 podem ser devidos à redução
da obstrução das vias aéreas(4,24) e ao aumento do ﬂuxo médio
expiratório forçado (FEF25-75)(25). Aumento do VEF1 e FEF25-75
foram observados no presente trabalho, porém as alterações
da CVF não foram signiﬁcativas.
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Tabela 3 – Resultado do teste t de Student pareado comparando as Tabelas 1 e 2, considerando as taxas de melhora
após o uso de Bd. O t tabelado para esta amostra de 24
pacientes foi de - 2,06865 para ser considerado signiﬁcativo
(p < 0,05)

Variáveis

t calculado

p

CVF

- 1,644

0,1139

VEF1

- 3,047

0,0057

VEF3

- 2,055

0,0514

VEF1/CVF

- 1,284

0,2118

FEF25-75

- 2,419

0,0239

PFEmáx

- 3,239

0,0036

A distribuição do aerossol nas vias aéreas inferiores é
mais heterogênea quanto maior a gravidade da crise de
asma. A diferença de ﬂuxo inspiratório nas vias aéreas com
graus diferentes de obstrução privilegia a deposição do
aerossol nas vias mais centrais(26). É importante considerar
que a quantidade de droga depositada nas vias aéreas é
determinante da sua resposta local(27) e que tal deposição
depende também do sistema de inalação usado, o que,
portanto, inﬂuencia seu efeito broncodilatador(28). A PEP
aumenta a pressão intrabrônquica, movendo o ponto de
igual pressão em direção à boca, dilatando as vias aéreas
comprimidas ou fechadas(25) e favorecendo o contato da
névoa com a parede brônquica.
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Um dos critérios para desconsiderar os dados de uma
prova de função pulmonar foi a impossibilidade de obter
manobra aceitável após pelo menos oito tentativas, pois
isso poderia resultar em menor precisão para FEF25-75 e
maior probabilidade de resultados falsos negativos(11,29).
Não há recomendação para a padronização das provas de
função pulmonar em crianças não-colaborativas(30). Para
realizar as provas de função pulmonar é preciso ter um
relacionamento amigável com o paciente. A inabilidade
da criança (principalmente no primeiro teste, por ser o
primeiro contato com a máquina após a orientação do
examinador) e a relutância da mesma em se submeter ao
procedimento por temer desconforto ou risco diﬁcultam
a realização das provas.

Os resultados deste estudo mostram que o uso de inaloterapia com β2-agonistas com PEP leva aumento signiﬁcativo
no VEF1, PFE, FEF25-75, comparado a seu uso sem PEP pelo
mesmo paciente. Os escassos dados da literatura não permitem ainda discutir se a PEP, sem o emprego simultâneo de
broncodilatador por via inalatória, alteraria os resultados das
provas de função pulmonar.
Pode-se concluir, portanto, que inaloterapia de β2-agonista
associada à PEP aumenta o efeito broncodilatador, do que o
mesmo procedimento sem PEP, em crianças e adolescentes com
crise de asma. Sendo um método simples, fácil de aplicar e de
baixo custo (por não necessitar de geradores de alto ﬂuxo, como
o CPAP), a PEP pode ser utilizada em hospitais, pronto-socorros
ou ambulatórios, sem maiores riscos para os pacientes(8).
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