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RESUMO  

Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que cursa com 
limitação variável do fluxo aéreo expiratório. O exercício físico tem efeitos benéficos 
no controle da doença, sendo capaz de reduzir a inflamação sistêmica e das vias 
aéreas. Poucos estudos avaliaram objetivamente os níveis de atividade física na vida 
diária (NAFD) na população de asmáticos adultos. Objetivos: Analisar o nível de 
atividade física na vida diária (NAVD) utilizando um método objetivo e outro subjetivo 
em indivíduos asmáticos. Correlacionar o NAFD com o nível de controle da asma e a 
função pulmonar. Método: Para avaliar o controle da doença foi realizada a 
espirometria, o Teste de Controle da Asma (ACT), Questionário de controle da asma 
(ACQ), para a avaliação do NAFD foi realizada a versão curta do IPAQ e a 
acelerometria triaxial. Os participantes foram classificados como “ativos” quando 
realizavam ao menos 150 minutos de atividade moderada semanal e “inativos” quando 
realizavam menos que 150 minutos de atividade moderada semanal, o IPAQ foi 
respondido com a ajuda de um avaliador treinado e o acelerômetro triaxial foi utilizado 
durante o período de sete dias. Resultados: Foram incluídos 26 voluntários com asma. 
O percentual predito do VEF1 correlacionou-se positivamente com tempo total de 
atividade moderada do acelerômetro (r=0,41 p=0,042) e com o tempo total de 
atividade vigorosa do IPAQ (r=0,40), não foram encontradas correlações entre o 
NAFD com o controle da asma. Com o IPAQ 65,38% dos indivíduos foram 
considerados ativos, enquanto com a acelerometria triaxial 26,92%. Foi observada 
uma concordância fraca entre a versão curta do IPAQ e acelerometria triaxial para 
classificar o nível de atividade física (k=0,38). Conclusão: Com este trabalho foi 
possível concluir que existe uma associação do NAFD com o controle da asma e a 
função pulmonar. A versão curta do IPAQ superestimou em média o tempo de 
atividade física moderada e vigorosa e subestimou o tempo de atividade física leve. 
Não foi observada a concordância entre a versão curta do IPAQ e a acelerometria 
triaxial em indivíduos asmáticos. 

Palavras-chave: Asma; Atividades Cotidianas; Atividade motora; Acelerometria. 
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ABSTRACT 

Introduction: Asthma is a chronic inflammatory airway disease that has variable 
expiratory airflow limitation. Exercise has beneficial effects on disease control and can 
reduce systemic and airway inflammation. Few studies have objectively evaluated 
levels of physical activity in daily living (NAFD) in the adult asthmatic population. 
Objectives: To analyze the level of physical activity in daily life (NAVD) using an 
objective and a subjective method in asthmatic individuals. Correlate NAFD with 
asthma control level and lung function. Method: To evaluate the disease control was 
performed spirometry, the Asthma Control Test (ACT), Asthma Control Questionnaire 
(ACQ), for the evaluation of NAFD was performed the short version of IPAQ and triaxial 
accelerometry. Participants were classified as “active” when performing at least 150 
minutes of moderate weekly activity and “inactive” when performing less than 150 
minutes of moderate weekly activity, the IPAQ was answered with the help of a trained 
evaluator and the triaxial accelerometer was used. during the seven day period. 
Results: We included 26 volunteers with asthma. The predicted FEV1 percentage 
correlated positively with total accelerometer moderate activity time (r = 0.41 p = 0.042) 
and IPAQ total vigorous activity time (r = 0.40), no correlations were found between 
NAFD with asthma control. With IPAQ 65.38% of individuals were considered active, 
while with triaxial accelerometry 26.92%. Weak agreement was observed between the 
short version of IPAQ and triaxial accelerometry to classify the level of physical activity 
(k = 0.38). Conclusion: With this study it was possible to conclude that there is an 
association of NAFD with asthma control and pulmonary function. The short version of 
IPAQ on average overestimated the time of moderate and vigorous physical activity 
and underestimated the time of mild physical activity. No agreement was observed 
between the short version of IPAQ and triaxial accelerometry in asthmatic subjects. 

Key-words: Asthma; Activities of Daily Living; Motor Activity; Accelerometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, tendo histórico de 

sintomas respiratórios, como sibilos, falta de ar, aperto no peito e tosse, que variam 

com o tempo e a intensidade, juntamente com limitação variável do fluxo aéreo 

expiratório, essas variações são desencadeadas por fatores como exercício, 

exposição a alérgenos ou irritantes, fatores emocionais e mudanças no clima ou 

infecções respiratórias virais  (GINA, 2019). 

O diagnóstico de asma é feito clinicamente pela presença de um ou mais 

sintomas, sendo eles: dispneia, tosse crônica, sibilância, opressão ou desconforto 

torácico, especialmente à noite ou nas primeiras horas da manhã; o 

desencadeamento de sintomas ocorre por irritantes inespecíficos (como fumaças, 

odores fortes e exercício) ou por alérgenos, havendo melhora espontânea ou após o 

uso de medicações específicas para a doença. A confirmação do diagnóstico deve ser 

feita por um método objetivo de medidas de pico de fluxo expiratório, sendo o método 

de escolha mais comum a espirometria (SBPT, 2012). 

A espirometria determina a limitação ao fluxo de ar e auxilia no estabelecimento 

do diagnóstico de asma, tendo como indicativo a redução do volume expiratório 

forçado no primeiro segundo (VEF1) menor que 80% do previsto e da sua relação com 

a capacidade vital forçada (VEF1/CVF) menor que 75% em adultos e de 86% em 

crianças. A obstrução ao fluxo aéreo desaparece ou melhora significativamente após 

o uso de broncodilatador (aumento do VEF1 de 7% em relação ao valor previsto e de 

200 mL em valor absoluto, após inalação de beta-2 agonista de curta duração) (SBPT, 

2012). 

A asma é uma doença respiratória crônica comum que afeta de 1 a 18% da 

população em diferentes países, há uma grande variação geográfica na prevalência, 

gravidade e mortalidade da asma, ainda que a prevalência da asma seja maior em 

países desenvolvidos, a maioria das mortes relacionadas a doença ocorre em países 

subdesenvolvidos (GINA, 2019; DHARMAGE; PERRET; CUSTOVIC, 2019). 

Em 2018 no Brasil houve 431 óbitos (1 óbito/dia) e 87.070 hospitalizações por 

asma, tendo um custo de mais de R$ 46 milhões ao sistema público de saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 
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A principal característica da asma é a inflamação crônica das vias aéreas que 

ocorre por uma variada gama de interações celulares, mediadores inflamatórios e 

estruturais das vias aéreas, cuja a resposta inflamatória alérgica se inicia por conta de 

uma interação de alérgenos ambientais com algumas células do sistema imunológico, 

mais especificamente os linfócitos Th2. Estes, por sua vez, produzem citocinas 

responsáveis pelo início e manutenção do processo inflamatório (IV DIRETRIZES 

BRASILEIRAS PARA O MANEJO DA ASMA, 2006). 

Os vários mediadores inflamatórios liberados levam a remodelação tecidual que 

estão principalmente nas camadas mucosa e submucosa. Na camada mucosa ocorre 

a hiperplasia epitelial e metaplasia de células caliciformes que cursam com o aumento 

da produção de muco. Já, na camada submucosa, há a hipertrofia e aumento da 

reatividade do músculo liso, deposição de colágeno e aumento das glândulas 

mucosas o que leva ao estreitamento das vias aéreas e aumento da produção de 

muco (MIMS, 2015). 

O tratamento da doença é feito com o controle medicamentoso, cujo o pilar são 

os corticosteroides inalatórios e como intervenção não medicamentosa existem os 

programas de educação do paciente, a diminuição da exposição a alérgenos e 

poluentes internos, os sistemas de filtragem de ar, especialmente para crianças 

expostas ao fumo passivo e também a promoção da atividade física que vem se 

mostrando positiva (SCHUERS et al., 2019). 

Asmáticos podem apresentar menor tolerância ao exercício devido ao exercício 

levar o desencadeamento ou agravamento dos sintomas, bem como pelo 

descondicionamento decorrente da inatividade.  

Alguns asmáticos acabam por restringir as atividades conforme orientação 

médica ou por influência familiar, o que acarreta em diminuição da aptidão física, 

porém a atividade física regular está relacionada a melhora dos sintomas da doença 

e da qualidade de vida relacionada à saúde (CARSON et al., 2013). 

O exercício físico tem efeitos benéficos no controle da asma, sendo capaz de 

reduzir a inflamação sistêmica e das vias aéreas, diminuir a hiperresponsividade 

brônquica e as citocinas pró-inflamatórias séricas, melhorar a aptidão aeróbica e a 

tolerância ao exercício, bem como melhorar a qualidade de vida (FRANÇA-PINTO ET 

AL, 2015). 
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O exercício físico aeróbico também é eficaz na melhora dos sintomas noturnos 

da asma em crianças e adultos, reduzindo a prevalência e a frequência dos sintomas 

noturnos, podendo este ser usado como tratamentos convencional para melhorar a 

qualidade de vida e o controle da asma em pacientes com piora noturna da doença 

(FRANCISCO et al, 2018). 

A recomendação da OMS de prática de atividade física leve ou moderada por 

150 minutos semanais ou, pelo menos, 75 minutos de atividade física intensa por 

semana (WHO, 2010). 

O American College of Sports Medicine (ACSM) e a American Heart Association 

(AHA) recomendam acúmulos de pelo menos 30 minutos de atividade física de 

intensidade moderada, 5 dias por semana ou 150 minutos semanais para todos os 

grupos populacionais. Outra forma que vem se mostrando eficaz como recomendação 

são 10.000 passos diário, pois esse número de passos está relacionado a melhores 

índices de saúde e menor estilo de vida sedentário (HASKELL et al, 2007; LE 

MASURIER, 2003; YUENYONGCHAIWAT, K, 2016). 

Em uma revisão sistemática com meta análise que reuniu 17 estudos e incluiu 

599 indivíduos, demostrou que o treinamento físico melhora os sintomas da asma, 

qualidade de vida, capacidade de exercício, hiperresponsividade brônquica, 

broncoconstrição induzida pelo exercício e volume expiratório forçado no primeiro 

segundo (VEF₁) em asmáticos e  que as melhorias na hiperresponsividade brônquica,  

explicam parte da melhora na qualidade de vida e na capacidade de exercício, o que 

os levaram a recomendar a atividade física como terapia suplementar à medicação 

(EICHENBERGER et al., 2013). 

Poucos estudos avaliaram objetivamente os níveis de atividade física da vida 

diária em asmáticos e sua relação como controle da doença. 

Atualmente não se sabe a correlação entre a NAFD objetivamente medida a 

partir de acelerometria triaxial e a subjetiva a partir de questionários validados na 

população de asmáticos adultos.  

No presente estudo esperamos encontrar diminuição do nível de atividade física 

em indivíduos asmáticos e que maiores níveis de atividade física estejam relacionados 
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a um maior nível de controle da doença, além disso, espera-se que o NAFD relatada 

seja superestimado. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos gerais: 

• Analisar o nível de atividade física na vida diária utilizando dois métodos, um 

auto relatado por meio de questionário e outro por meio de uma medida objetiva 

em indivíduos asmáticos. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

• Analisar a correlação do NAFD com o nível de controle da asma; 

• Analisar a correlação do NAFD com a função pulmonar; 

• Avaliar a concordância entre o método de avaliação do NAFD auto relatado e 

o objetivo em indivíduos asmáticos.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Participantes 

Foram selecionados participantes na faixa etária entre 18 e 60 anos, com 

diagnóstico clínico de asma, que fizessem acompanhamento da doença com médico 

pneumologista. Os critérios de não inclusão foram: não realizar a Acelerometria e ter 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Os critérios de exclusão foram idade 

acima de 60 anos, déficit cognitivo e ter acelerometria inválida. 

 

3.2. Local do estudo 

O estudo foi realizado no Laboratório de Epidemiologia e Movimento Humano 

(EPIMOV), localizado na UNIFESP campus Baixada Santista. 

 

3.3. Considerações éticas e legais 

 Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo com parecer número 1.981.157 (Anexo 1), conforme a 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os participantes foram 

informados sobre os objetivos, procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa. 

Somente foram incluídos no estudo, os voluntários que aceitaram assinar o termo de 

consentimento (Anexo 2). 

 

3.4. Procedimentos 

 

3.4.1. Avaliação inicial 

Incialmente foram obtidas informações referentes às medidas antropométricas, 

como a massa corporal, estatura  e o IMC (calculado pela divisão do peso em 

quilogramas pela altura, em metro ao quadrado). Além de dados demográficos, como 

idade, etnia e endereço.  
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3.4.2. Espirometria 

A espirometria foi realizada com o espirômetro portátil (Spiropalm; COSMED, 

Pavona di Albano, Italy) seguindo as recomendações da Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia. Foram analisados os valores pré e pós broncodilatador, a 

capacidade vital forçada (CVF), o volume expiratório forçado no primeiro segundo 

(VEF1) e a relação VEF1/CVF em valores absolutos e percentual de valores previstos 

para a população brasileira (PEREIRA, 2002). 

 

3.4.3. Teste de controle da asma (ACT) 

 O teste de controle da asma é um questionário autoaplicável e possui cinco 

itens que dizem a respeito dos sintomas, uso de medicação de alívio e efeito da asma 

nas atividades diárias sem a necessidade de medidas de função pulmonar (Anexo 3).  

O score do questionário é realizado através da soma de cada questão, que varia entre 

1 e 5 pontos, tendo um score total entre 5 e 25 pontos. Os participantes foram 

classificados, de acordo com o score em controlados e não controlados, sendo a nota 

de corte de 18, quanto maior o controle da asma, maior será o score e mais controlada 

está a doença (ROXO, et al., 2010).  

 

3.4.4. Questionário de controle da asma (ACQ) 

 O questionário de controle da asma utilizado é composto por sete questões 

validado para o Brasil, cinco questões são referentes aos sintomas da asma nos 

últimos sete dias, uma questão sobre o uso do medicamento de resgate e a sétima 

questão é o valor do VEF1 em relação ao previsto (Anexo 4) (LEITE, 2008). O 

resultado do ACQ é realizado através da média das respostas, asma controlada varia 

de 0 a 0,75 e asma não controlada possui valor maior que 1,5 e valores entre 0,76 a 

1,49 foram considerados com asma parcialmente controlada (LEITE, 2008; GINA, 

2017). 

 

 

 



15 
 

 

3.4.5. Questionário internacional de atividade física (IPAQ) 

O nível de atividade física na vida diária (AFVD) foi avaliado também utilizando-

se a versão curta do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) (Anexo 5), 

que é composta por sete questões abertas e suas informações permitem estimar o 

tempo gasto por semana em diferentes dimensões de atividade física (caminhadas e 

esforços físicos de intensidades moderada e vigorosa) e de inatividade física, 

representado pelo tempo na posição sentada (BENEDETTI et al, 2007). 

O nível de atividade física foi classificado em duas categorias se baseando nas 

recomendações do ACSM e da AHA de realização de 150 minutos de atividade 

moderada semanal ou o acumulo de 5 dias com a realização de 30 minutos de 

atividade moderada, para facilitar a correlação com os dados do acelerômetro e partir 

de uma mesma medida para uma avaliação entre os métodos. Foram então 

considerados “ativos” aqueles que realizaram pelo menos 150 minutos de atividade 

moderada semanal e “inativos” os que realizaram <150 minutos de atividade 

moderada semanal. 

 

3.4.6. Acelerometria triaxial 

A avaliação do nível de atividade física diária (NAFD) foi objetivamente realizada 

por meio de acelerometria triaxial (ActiGraph, MTI, Pensacola, FL) previamente 

validada (LOPRINZI E WALKER, 2015). O equipamento consiste em uma caixa 

pequena e leve (4.6cm x 3.3cm x 1.5cm) que deve ser fixado à cintura por uma faixa 

(peso total = 19 g). Ele mede com precisão a aceleração, o número de passos 

(atividade), o gasto energético, os equivalentes metabólicos (MET), a intensidade da 

atividade física, a posição do corpo e quantidade de sono. Os participantes foram 

instruídos a usar o aparelho sobre o seu quadril do lado dominante do corpo em um 

cinto elástico no período de uma semana. Sendo também, instruídos a retirar o 

aparelho para atividades que envolvam meio líquido e no sono da noite. 

Embora tenha sido descrito previamente a necessidade de apenas quatro dias 

de avaliação (TROIANO et al., 2008), a monitorização da atividade no presente estudo 

foi realizada durante 7 dias consecutivos. Isto nos permite uma avaliação 

representativa da semana do participante e, portanto, do seu padrão semanal de 
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atividade física. O tempo gasto em cada atividade e posição corporal, a intensidade 

da atividade e gasto energético serão obtidos, portanto, pela média de ao menos 4 

dias válidos. 

Os participantes foram classificados assim como no IPAQ em: “ativos” quando 

realizavam ao menos 150 minutos de atividade moderada semanal e “inativos” quando 

realizavam <150 minutos de atividade moderada semanal. 

Nesse estudo também foi utilizado a classificação Tudor-Locke e Bassett (2004) 

que é baseada no estilo de vida de acordo com o número de passos diários sendo 

sedentários aqueles com menos que 5000 passos, pouco ativos aqueles com valores 

entre 5000 e 7499, irregularmente ativos aqueles que davam de 7500 a 9999 passos, 

ativos os que chegavam a marca de 10.000 a 12.499 ou altamente ativos aqueles que 

superavam os 12.500 passos por dia. 

 

 

3.5. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando o software Statistica (TIBCO 

Software Inc.) versão 13.5 e BioEstat 5.3. A normalidade das variáveis foi investigada 

pelo teste de Shapiro-Wilk. Os dados foram avaliados descritivamente e foram 

apresentados com média e desvio-padrão ou frequência e porcentagem. As 

correlações entre a percentual predito do VEF1, ACQ, tempo total de atividade 

moderada e vigorosa do IPAQ e do acelerômetro foram avaliadas utilizando os 

coeficientes de correlação Person e Sperman.  

Foi aplicado o índice de Kappa para o estudo da concordância entre os 

resultados obtidos pela classificação entre o método objetivo e subjetivo. O índice de 

Kappa foi interpretado considerando concordância fraca se <0,40, razoável a boa se 

estivesse entre 0,40 e 0,75 e excelente se >0,75.  
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4. RESULTADOS 

Foram recrutados 42 voluntários, não foram incluídos 7 indivíduos por não 

atenderem aos critérios e foram excluídos 9 participantes, tendo um total de 26 

participantes incluídos, conforme a Figura 1. 

 

 

DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica 

Figura 1 – Fluxograma da amostra 

 

Participaram do estudo 26 indivíduos, com média de idade de 38,5 anos (±10,28) 

e IMC médio de 27,87 (±4,41). A maioria da amostra foi composta por participantes 

do sexo feminino (88,46%), os demais dados antropométricos e demográficos 

constam na Tabela 1. 

 

 

 

Recrutados

(n=42)

Avaliação Inicial

Não incluídos (n=7)

- Não realizaram acelerometria (n=6)

- Tinham DPOC (n=1)

Realização do IPAQ e da 
Acelerometria

Excluídos (n=9)

- Desistiram (n=2)

- Acelerometia inválida (n=7)

Incluídos
(n=26) 
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Tabela 1 – Características antropométricas e demográficas, variáveis 

ventilatórias pré BD e valores de ACT e ACQ dos 26 indivíduos avaliados no estudo. 

IMC: índice de massa corporal; BD: broncodilatador; VEF1: volume expiratório 
forçado no primeiro segundo; CVF: capacidade vital forçada; ACT: Teste de controle 
da asma; ACQ: Questionário de controle da asma 
 

 

O tempo total de atividade moderada correlacionou-se positivamente com o 

ACQ, o r=0,35 e p=0,032, demonstrando uma interação entre o nível de atividade 

física na vida diária e o controle da asma. 

O tempo total de atividade moderada do acelerômetro correlacionou-se 

positivamente com o percentual do VEF1 predito, com r=0,41 p=0,042 (Figura 2). 

Variáveis Média (DP) ou n (%) 

Sexo feminino 23 (88,46%) 

Idade (anos) 38,5 (±10,28) 

IMC 27,87 (±4,41) 

Peso 71,9 (±14,02) 

Altura 1,64 (±0,08) 

Espirometria  

VEF1% do previsto 80,1 (±21,29) 

CVF% do previsto 92,6 (±17,38) 

VEF1/CVF 76 (±11,98) 

ACT 16,5 (±4,03) 

Asma controlada 8 (30,77%) 

Asma não controlada 18 (69,23%) 

ACQ 1,57 (±1,15) 

Asma controlada 5 (19,23%) 

Asma parcialmente controlada 6 (23,08%) 

Asma não controlada 15 (57,69%) 
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Figura 2 – Correlação entre o percentual do VEF1 predito e o tempo total de atividade 
moderada medida objetivamente. VEF1%: percentual predito do volume expiratório 
forçado no primeiro segundo. 
 

O VEF1 também se correlacionou positivamente com o tempo total de atividade 

vigorosa do IPAQ com r=0,40 (IC=95%) (Figura 3). 

 

  

Figura 4 - Correlação entre o percentual do VEF1 predito e o tempo total de atividade 
vigorosa do IPAQ. IPAQ: Questionário internacional de atividade física, VEF1%: 
percentual predito do volume expiratório forçado no primeiro segundo.  
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Os questionários de controle da asma não se correlacionaram com os níveis de 

atividade física auto relatada ou objetiva. 

Foram encontradas diferenças entre o método subjetivo e objetivo de avaliação 

de atividade física diária. De acordo com o método subjetivo a maioria dos indivíduos 

(65,38%) foram considerados ativos, já com o método objetivo 26,92% alcançaram ao 

menos 150 minutos semanais de atividade física moderada. A diferença das demais 

variáveis encontram-se descritas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Variáveis do IPAQ e do Acelerômetro 

Variáveis IPAQ Acelerômetro 

Diferença 

entre 

avaliações 

Tempo de atividade leve (min) 455,76 (±966,62) 1407,3(±669,36) 951,54 

Tempo de atividade moderada (min) 300 (±975,97) 103,2(±102,21) 196,8 

Tempo de atividade vigorosa (min) 120 (±1095,73) 0 120 

Tempo sentado (min) 2287,5 (±1341,7) 2445,9(±802,4) 158,4 

Média de passos - 5002,5(±2365,3)  

Ativos 65,38% 26,92% 38,46% 

IPAQ: Questionário internacional de atividade física. 
 

Os voluntários também foram classificados de acordo com o número de passos 

diários como descrito na metodologia, os resultados encontram-se descritos na Tabela 

3. 

 

Tabela 3 – Classificação de hábitos de vida de acordo com o número de passos, de 
acordo com o preconizado por Tudor-Locke e Bassett (2004). 

Classificação de acordo com o número de passos n=26 Percentual 

Sedentários (<5.000 passos) 13 50% 

Pouco ativos (5.000 a 7.499 passos) 7 26,92% 

Irregularmente ativos (7500 a 9999 passos) 6 23,07% 

Ativos (10.000 a 12.499 passos) - - 

Altamente ativos (>12.500 passos) - - 



21 
 

 

 

Não houve correlações entre os níveis de atividade física objetiva e auto 

relatada, como mostrado na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Correlação de Spearman entre os níveis de atividade física auto relatada 
(versão curta do IPAQ) e objetivamente medido (Acelerometria triaxial). 
 

Níveis de atividade física r p 

Atividade física leve 0,356 0,74 

Atividade física moderada 0,23 0,246 

Atividade física vigorosa 0,039 0,852 

 

 Foi realizada o índice de Kappa para observar a concordância entre os métodos 

de avaliação IPAQ e acelerometria triaxial quanto a classificação entre ativo e inativo, 

tendo como resultado uma correlação fraca com o valor de k=0,38. 

Não foram encontradas correlações entre o ACT e o ACQ com o NAFD tanto 

com a versão curta do IPAQ como com a Acelerometria. 
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5. DISCUSSÃO 

Este estudo teve o objetivo de avaliar o nível de atividade física na vida diária 

(NAFD) utilizando um método objetivo e outro subjetivo, além de avaliar a correlação 

do mesmo com o nível de controle da asma e a função pulmonar. Observamos 

correlações moderadas entre o NAFD com o nível de controle da asma e o valor do 

VEF1. Notou-se, também, uma concordância fraca entre a versão curta do IPAQ e 

acelerometria triaxial para classificar o nível de atividade física. 

O tempo total de atividade moderada registrada pelo acelerômetro e o tempo 

total de atividade vigorosa do IPAQ apresentaram correlações moderadas com o 

percentual do VEF1 predito,  um parâmetro importante para estabelecer a gravidade 

da doença (LOPES, 2013). Infere-se, assim, que um maior NAFD pode melhorar a 

limitação ao fluxo aéreo relacionado a asma. Esse achado difere do estudo de 

Matsunaga et al (2017) realizados com crianças e adolescentes asmáticos cujo 

método para classificação da AFVD foi o IPAQ, não apresentando associações 

entre atividade física e nível de controle da asma, medidas espirométricas e qualidade 

de vida. 

Em nosso estudo observamos correlação moderada entre o questionário ACQ, 

que avalia o controle da asma e o tempo total de atividade moderada registrada pelo 

IPAQ, demonstrando uma associação entre o nível de atividade física na vida diária e 

o controle da asma. O estudo de Hennegrave et al (2018) também buscou determinar 

a relação da AFVD com parâmetros clínicos e funcionais em pacientes com asma. Em 

seu grupo controle não houve diferenças significativas entre o número de passos e 

tempo de atividade física moderada e vigorosa quando comparados aos indivíduos 

asmáticos. Nos indivíduos asmáticos as variáveis de AFVD não mostraram fortes 

correlações com o ACT, no entanto foi encontrada forte correlação entre o número de 

passos e o VEF1. Em nosso estudo não encontramos associação do número de 

passos com o VEF1, no entanto com outras variáveis do IPAQ e do acelerômetro, 

assim como também observamos a correlação do controle da asma com o NAFD, 

enfatizando que o NAFD pode interferir na doença. 

Em nosso estudo o número de passos não se correlacionou a nenhuma das 

variáveis de controle da asma, assim como o de Coelho e colaboradores (2018) que 

foi realizado com mulheres brasileiras asmáticas e foi observada a AFVD com o uso 



23 
 

 

de pedômetro, foi observado que não houve diferença entre número de passos entre 

controle e asmáticos, porém a AFVD foi significativamente correlacionado ao domínio 

de limitação de atividade do Questionário de Qualidade de Vida da Asma. 

Ao fazer a comparação entre o NAFD subjetivo e objetivo tivemos achados 

interessantes como a maioria dos participantes segundo o método subjetivo 

cumprirem as recomendações de atividade física do ACSM e da AHA (65,38%), 

enquanto com o método objetivo apenas 26,92% cumpriam o requisito. Outra 

diferença interessante foi a discrepância entre o tempo que passavam sentados, a 

diferença média de tempo foi de 158 minutos, ou seja, os participantes acham que 

passam 2 horas e 38 minutos a menos do que de fato passam. 

Em dados gerais, a versão curta do IPAQ superestimou em média o tempo de 

atividade física moderada em 196 minutos, o equivalente a 3 horas e 16 minutos o 

tempo de atividade física vigorosa foi superestimada em 120 minutos, ou seja, 2 horas. 

Porém o tempo de atividade física leve o IPAQ subestimou em relação a 

acelerometria, o tempo foi em média de 951 minutos, o equivalente 15 horas e 51 

minutos durante a semana, se fossem distribuídos em dias da semana seria o 

equivalente a 2 horas e 15 minutos ao dia a mais de atividade física leve. 

Assim como neste estudo, Rosa e colaboradores (2015) que tiveram o objetivo 

de avaliar a concordância entre a atividade física auto relatada através da versão curta 

do IPAQ e a objetiva medida por acelerômetro, o tempo gasto em atividade física 

intensa apresentou fraca relação entre acelerômetro e o IPAQ (r= -0,04 - 0,28), o IPAQ 

superestimou os minutos gastos em intensidades moderada e vigorosa e subestimou 

o tempo gasto em atividades leves. Também não houve concordância significativa 

entre os instrumentos utilizados para medida do nível atividade física, corroborando 

com os achados neste estudo. 

Em um estudo de Reimberg et al (2018) com crianças e adolescentes entre 6 e 

18 anos foi visto que considerando o número de passos tanto o grupo controle quanto 

o grupo de asmáticos  (grupo asma: 7743 ± 3075; grupo controle: 7181 ± 3040; p = 

0,41) foram classificados tendo comportamento sedentário o que corrobora com os 

achados deste estudo, visto que nenhum participante foi classificado como ativo, ou 

seja realizou mais que 10.000 passos diários. 
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Quanto a concordância entre o método objetivo e subjetivo o presente estudo 

mostrou uma fraca correlação entre a versão curta do IPAQ e a acelerometria triaxial 

(k=0,38). Neste ponto o estudo de Vitorino et al (2015) corrobora com o nosso, pois 

ao avaliar a concordância entre a versão curta do IPAQ e o pedômetro em 

adolescentes de Goiás apresentou uma fraca correlação entre os instrumentos 

(k=0,021). Outro estudo que corrobora com este é o de Benedetti e colaboradores 

(2007) no qual quando comparados os resultados do IPAQ aplicado em homens 

idosos o coeficiente de concordância com o pedômetro foi fraca (k = 0,27). 

Este estudo teve algumas limitações, como uma amostra pequena e o fato de 

não relacionar o nível de escolaridade que pode ter feito com que a compreensão do 

questionário fosse dificultada, além da versão curta abranger muitas atividades em 

uma única questão o que pode levar a confusão dos indivíduos. Segundo Rosa et al 

(2015) a falta de concordância entre o auto relato e o instrumento objetivo pode ser 

por conta da falta de compreensão por capacidade cognitiva reduzida, menor nível 

educacional e problemas relacionados a memória. 

Com base neste estudo pode-se pensar na criação de uma equação que corrija 

a superestimativa de atividade física moderada e vigorosa a subestimativa da 

atividade física  leve que o IPAQ faz, já que o questionário é um método de baixo 

custo e fácil aplicação diferente do acelerômetro que é um dispositivo com o custo 

mais elevado e a população não tem acesso. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Com este trabalho foi possível concluir que existe uma associação do NAFD com 

a função pulmonar. Não houve correlação entre os NAFD verificados a partir da 

acelerometria triaxial e a versão curto do IPAQ, além disso, a versão curta do IPAQ 

superestimou em média o tempo de atividade física moderada e vigorosa, porém 

subestimou o tempo de atividade física leve em indivíduos asmáticos. Não foi 

observada a concordância entre a versão curta do IPAQ e a acelerometria triaxial 

nesta população. 
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ANEXO 1. Aprovação do comitê de ética 

 



29 
 

 

 



30 
 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 



32 
 

 

ANEXO 2. Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO UNIFESP  

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO 
 

1 – Título do projeto: “Educação, avaliação e acompanhamento fisioterapêutico de indivíduos 

asmáticos” 

2 – Essas informações são fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa realizar 

atividades de educação, avaliação e acompanhamento de pessoas com asma.  

3 – Descrição dos procedimentos que serão realizados: O participante receberá orientações sobre a 

asma, sobre o que é a asma, o que pode desencadear uma crise, como realizar a autoavaliação, como 

usar o medicamento, como respirar adequadamente durante a crise e aprenderá alguns exercícios 

respiratórios. Realizaremos a prova de função pulmonar, por meio da espirometria e da 

manovacuometria. A espirometria é um exame não invasivo no qual o paciente deverá assoprar em um 

aparelho, de acordo com as orientações do avaliador; a manuvacuometria é um exame que mede a força 

dos músculos respiratórios com um aparelho chamado manuvacuômetro. O paciente realiza o esforço 

de puxar o ar para medir a força de músculos inspiratório e faz um esforço de assoprar o ar para medir 

a força de músculos expiratórios. Avaliaremos a capacidade funcional com um teste de caminhada 

denominado de Teste de Shuttle, de acordo com a tolerância de cada participante. Será aplicado um 

questionário para avaliar a qualidade de vida e outro para avaliar o nível de atividade física. 

Este termo será disponibilizado em 2 vias originais, uma para ficar com o participante e outra para 

ficar com o pesquisador. 

4 – Desconfortos e riscos esperados nos procedimentos: O (a) participante terá nível de desconforto 

mínimo, pois não haverá nenhum procedimento invasivo ou doloroso. Este desconforto mínimo será o 

cansaço durante o teste de Shuttle, por causa da caminhada.  

5 – Benefícios para o participante: Ao término do protocolo, o participante terá uma boa noção sobre 

a asma e  sobre o seu controle, sobre a função pulmonar e uma base sobre a capacidade de realizar 

exercícios. Estes dados auxiliarão o participante a ter um controle da doença e melhora da sua qualidade 

de vida.  

6 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a fisioterapeuta 

Profa. Dra. Liria Yuri Yamauchi, que pode ser encontrada no endereço: Rua Silva Jardim, 136 – 

Departamento de Ciências do Movimento Humano, UNIFESP – Baixada Santista. Telefone: (13) 3229-

0163. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situada à Rua Botucatu, 572 

- 1º andar conj 14: tel (11) 5571-1062 / 55 (11) 5539-7162 - Horário de atendimento: das 9:00 as 15:00hs 

- e:mail cepunifesp@unifesp.br  

7 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

8 – Direito de confidencialidade: As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente.  

9 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos 

abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores.  

10 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  
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11 – Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste 

estudo, o pesquisador, o patrocinador e a instituição deverão assumir a responsabilidade de dar 

assistência integral às complicações e danos decorrentes dos riscos previstos. 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo: “Educação, avaliação e acompanhamento fisioterapêutico de indivíduos 

asmáticos” 

Eu,________________________________________________________, discuti com a fisioterapeuta 

Profa. Dra. Liria Yuri Yamauchi sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, 

as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia de que o acesso a tratamento será mantido durante 

a vigência da pesquisa. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda 

de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

 

_________________________________________           Santos, _____/____/_____        

Assinatura do participante 

 

 

 

____________________________________________            Santos, ____/_____/_____        

Assinatura da testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

________________________________________ Santos, ___/___/___ 

Assinatura do pesquisador que aplicou o TCLE  

 

 

________________________________________Santos, ___/___/___ 

Assinatura do pesquisador responsável  

 

 

Todas as folhas deverão ser rubricadas pelo participante e pelo pesquisador.  
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ANEXO 3. Teste de controle da asma (ACT) 
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ANEXO 4. Questionário de controle da asma (ACQ) 
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ANEXO 5. IPAQ - Forma curta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


