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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. Indivíduos asmáticos podem ter uma menor tolerância ao exercício,            
devido a diversos fatores, entre eles o grau de obstrução ao fluxo aéreo e a               
inatividade física. Com isso, é comum que estes indivíduos adotem um estilo de vida              
sedentário. Objetivos: Comparar a capacidade funcional e as respostas fisiológicas          
ao exercício além de avaliar o nível de atividade física na vida diária (NAFVD) entre               
adultos asmáticos e seus congêneres controles. Métodos: Este foi um estudo           
transversal analítico que avaliou mulheres asmáticas e grupo controle. Os          
participantes foram submetidos ao protocolo que consistiu em avaliação inicial e           
antropométrica, espirometria, teste de controle da asma (ACT), questionário de          
controle da asma (ACQ), avaliação do ISWT e o questionário internacional de            
atividade física (IPAQ). Para o ISWT foram realizadas duas repetições do protocolo            
buscando minimizar o efeito aprendizado e a maior distância percorrida nos dois            
testes foi submetida à análise. Resultados: Foram avaliadas 22 mulheres asmáticas           
e 22 mulheres saudáveis com idade entre 18 a 40 anos. As variáveis espirométricas              
analisadas apresentaram valores inferiores para o grupo asmático (GA) quando          
comparado ao grupo saudável (GS) (p<0,001). A distância percorrida no ISWT foi            
maior no GS quando comparado ao GA (614±78m e 515±133m, respectivamente;           
p=0,005). A pontuação obtida no questionário ACQ e a frequência cardíaca final            
obtida no ISWT apresentaram correlação inversa com os dias de prática de atividade             
física moderada (IPAQ) (r=-0,453, p=0,068; r=0,530, p=0,029, respectivamente).        
Conclusão: Nos indivíduos asmáticos avaliados neste estudo, encontramos um nível          
reduzido de capacidade funcional e associação do baixo NAFVD com pior o nível de              
controle da asma. Com isso, podemos sugerir a importância de detectar           
clinicamente uma baixa atividade física habitual em pacientes asmáticos e orientar a            
prática de atividade física, buscando assim contribuir com um melhor prognóstico e            
tratamento da doença.  
 
 

Palavras-chave: Asma; exercício físico; teste de caminhada. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Introduction: Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways that runs with             
variable limitation of expiratory airflow. Physical exercise has beneficial effects on           
disease control, being able to reduce systemic and airway inflammation. Asthmatic           
individuals may have a lower tolerance to exercise, due to several factors, including             
the degree of airflow obstruction and physical inactivity. As a result, it is common for               
these individuals to adopt a sedentary lifestyle. Objectives: Compare functional          
capacity and physiological responses during exercise, in addition to assessing the           
level of physical activity in daily life (NAFVD) among adults with asthma and their              
counterparts. Methods: This was a cross-sectional analytical study that evaluated          
women with asthma and a control group. Participants were submitted to a protocol             
that consisted of initial and anthropometric assessment, spirometry, asthma control          
test (ACT), asthma control questionnaire (ACQ), ISWT assessment and the          
international physical activity questionnaire (IPAQ). For ISWT, two repetitions of the           
protocol were performed in order to minimize the learning effect and the longest             
distance covered in the two tests was submitted to analysis. Results: 22 asthmatic             
women and 22 healthy women aged 18 to 40 years were evaluated. The spirometric              
variables analyzed showed lower values for the asthmatic group (GA) when           
compared to the healthy group (GS) (p <0.001). The distance covered in ISWT was              
greater in GS when compared to GA (614 ± 78m and 515 ± 133m, respectively; p =                 
0.005). The score obtained in the ACQ questionnaire and the final heart rate             
obtained in the ISWT showed an inverse correlation with the days of moderate             
physical activity (IPAQ) (r = -0.453, p = 0.068; r = 0.530, p = 0.029, respectively).                
Conclusion: In the asthmatic individuals evaluated in this study, we found a reduced             
level of functional capacity and an association of low NAFVD with a worse level of               
asthma control. Thus, we can suggest the importance of clinically detecting a low             
habitual physical activity in asthmatic patients and guiding the practice of physical            
activity, thus seeking to contribute to a better prognosis and treatment of the disease. 
 

KEY-WORDS: asthma; physical exercise; walk test. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A asma é uma doença crônica, caracterizada por inflamação das vias aéreas            

com limitação variável e reversível ao fluxo aéreo, tendo um componente obstrutivo            

associado, e possui uma hiperresponsividade brônquica a estímulos diretos ou          

indiretos (ROXO et al. 2010; GINA, 2018). Apresentam-se como sintomas variáveis a            

dispnéia, sibilo, tosse/aperto no peito e limitação ao fluxo aéreo expiratório, porém            

estes variam em intensidade e tempo de duração para cada paciente. As variações             

podem ser desencadeadas por diversos fatores como exposição a alérgenos ou           

irritantes, infecções respiratórias e realização de exercício físico (GINA, 2018).  

A asma é uma condição clínica comum, afetando desde crianças a adultos, e             

em todo o mundo acomete cerca de 300 milhões de indivíduos (SBPT, 2012).  

No Brasil há uma grande prevalência de doença, incluindo as que se            

enquadram na categoria de asma grave. De 2008 a 2013 aproximadamente cinco            

pessoas por dia morreram devido a asma. Pelo fato de a asma ser uma doença               

tratável, a mortalidade devido a esta afecção deveria ser mínima (CARDOSO et al.             

2017). Só no ano de 2013 ocorreram 129.728 internações e 2.047 mortes por asma              

no Brasil. Os dados da Organização Mundial de Saúde indicam que no último ano              

23% dos brasileiros adultos que tenham idade entre 18 a 45 anos tiveram sintomas              

de asma (PIZZICHINI et al. 2020). 

O diagnóstico deve ser baseado tanto no exame clínico, no qual deve ser             

avaliado a presença de um ou mais sintomas característicos, se há uma melhora             

após o uso de uma medicação broncodilatadora e/ou antiinflamatórios e histórico           

familiar, como também nas provas de função pulmonar e de alergias (IV DIRETRIZ             

BRASILEIRA PARA O MANEJO DA ASMA, 2006).  

O objetivo principal do tratamento é o controle dos sintomas e a prevenção da              

ocorrência de exacerbações, e busca-se a obtenção deste resultado com a menor            

dose de medicamentos possível. Associado ao tratamento medicamentoso está o          

componente educativo que deve ser oferecido por profissionais de saúde, no qual o             

paciente consegue entender melhor sobre a sua patologia e os hábitos que podem             

ajudá-lo a ter uma melhor qualidade de vida, que é de fundamental importância para              
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o sucesso da terapia (IV DIRETRIZ BRASILEIRA PARA O MANEJO DA ASMA,            

2006; GINA, 2018).  

Indivíduos asmáticos tendem a ter uma menor tolerância ao exercício, devido           

a diversos fatores, entre eles o grau de obstrução ao fluxo aéreo, diminuição da              

capacidade ventilatória, inatividade física e a ocorrência de broncoespasmo induzido          

pelo exercício, e principalmente este último fator leva o asmático a ter medo de              

iniciar o exercício e com isso adota um estilo de vida sedentário, que traz consigo               

diversos efeitos negativos sobre a saúde física (BASSO et al. 2010; MENDES et al.              

2013). Como apresentado por Mendes et al. (2013) quando os indivíduos asmáticos            

se encontram em uma fase controlada do tratamento, a asma não parece ser um              

fator limitante do exercício, mas a limitação ocorre devido a inatividade física            

prolongada. 

A avaliação da capacidade funcional é importante para determinar a          

tolerância ao esforço e com isso possibilitar uma adequada prescrição de exercícios            

(COSTA et al. 2018). O teste de esforço cardiopulmonar é reconhecido como            

padrão ouro para esta avaliação, porém sua aplicação pode ser limitada em            

pacientes com restrição da capacidade funcional ou em casos em que o esforço             

máximo é contraindicado, além disso necessita de equipamentos específicos e          

profissionais especializados para sua realização. Devido a isto, a realização de um            

teste submáximo é tida como uma boa opção para avaliar a capacidade funcional             

(MONTEIRO et al. 2014).  

O teste submáximo apresenta como vantagens a facilidade de execução, o           

baixo custo, a segurança, além de predizer com alto grau de confiabilidade a             

capacidade de exercício na execução das atividades de vida diárias (BASSO et al.             

2010; MONTEIRO et al. 2014). Entre os testes submáximos pode-se destacar o            

Incremental Shuttle walking test (ISWT), o qual possui velocidade controlada por           

sinais sonoros que tem como finalidade avaliar o desempenho máximo do indivíduo            

considerando os sintomas limitantes (SINGH et al. 1992; MONTEIRO et al. 2014;            

COSTA et al. 2018). De acordo com Costa et al. (2018) o ISWT apresenta duas               

vantagens consideráveis, a primeira consiste no fato de que há uma grande            

correlação entre as medidas obtidas no ISWT com o consumo máximo de oxigênio             

(VO2) e devido ao teste consistir em um aumento progressivo da velocidade de             
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caminhada é possível obter informações sobre as respostas fisiológicas ao aumento           

do esforço. 

Rosa et al. (2006) em seu estudo comparou a utilização do teste de             

caminhada de 6 minutos (TC6) em relação ao teste incremental Shuttle (ISWT) na             

avaliação da capacidade de exercício em pacientes com doença pulmonar obstrutiva           

crônica (DPOC), e encontrou como resultado que o ISWT induziu a um maior             

incremento de respostas cardiovasculares quando comparado ao TC6, apesar do          

TC6 levar a uma maior frequência cardíaca, mostrando que os dois são efetivos             

porém o ISWT possui uma execução mais simples.  

Win et al. (2006) investigaram se o teste de caminhada teria uma boa relação              

com o pico de VO2 em pacientes com câncer de pulmão que seriam posteriormente              

submetidos a uma cirurgia, e observaram que o teste de caminhada foi um bom              

preditor para avaliar o efeito da dispneia em relação a capacidade funcional. Além             

disso, este estudo encontrou uma grande relação entre o pico de VO2 durante um              

teste de caminhada em esteira e o teste de caminhada incremental (ISWT),            

mostrando que o ISWT é um teste útil para avaliar pacientes com função pulmonar              

limitada. Outro estudo que também mostrou benefícios do ISWT, comparou o TC6,            

ISWT e teste de caminhada de resistência (ESWT). Os autores observaram que o             

ISWT era o mais efetivo para ser usado como forma de avaliação da capacidade              

funcional em pacientes com câncer de pulmão e concluíram que o ISWT é válido e               

clinicamente aplicável a esta população, devido a uma maior relação com o pico de              

VO2 do teste de exercício cardiopulmonar (GRANGER et al. 2015). 

Dyer et al. (2002) utilizaram o teste ISWT em seu estudo em 50 idosos com               

diagnóstico de asma, que possuíam limitação crônica ao fluxo aéreo e concluíram            

que o ISWT é um teste viável para avaliar a capacidade de exercício e a resposta a                 

medicação broncodilatadora em pacientes na faixa etária em questão, incluindo          

pacientes que tenham comorbidades associadas. Em concordância a isso, Costa et           

al. (2018) avaliaram em seu estudo a confiabilidade da aplicação do ISWT em             

pacientes com asma de difícil controle, e concluiu que é uma ferramenta útil para              

avaliar a capacidade funcional nesta população.  

Entretanto, apesar deste teste ser descrito para avaliação da capacidade de           

exercício em pneumopatas, existem poucos relatos sobre a aplicação dele em           
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indivíduos asmáticos. Sob nosso conhecimento não há estudos que utilizaram o           

ISWT para avaliar a capacidade funcional de adultos asmáticos comparando com           

não asmáticos, justificando a realização deste estudo.  

Baseado na literatura, esperamos encontrar diminuição da capacidade        

funcional em indivíduos asmáticos.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

O objetivo deste estudo consiste em comparar a capacidade funcional e as            

respostas fisiológicas ao exercício além de avaliar o nível de atividade física na vida              

diária entre adultos asmáticos e seus congêneres controles. 

 

2.2. Objetivo específico  

Analisar se há correlação entre o nível de atividade física na vida diária com o               

nível de controle da asma em adultos asmáticos.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1. Tipo de estudo 

Consiste em um estudo transversal analítico que avaliou voluntários com o           

diagnóstico de asma e indivíduos saudáveis. 

 

3.2. Participantes do estudo 

Os critérios para inclusão no estudo consistiram em pessoas de ambos os            

sexos, na faixa etária entre 18 e 40 anos, com diagnóstico clínico de asma, que               

realizam tratamento médico e que tenham participado do projeto de extensão           

“Educação, avaliação e acompanhamento de indivíduos asmáticos” desenvolvido na         

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) no campus Baixada Santista. Além           

disso, foram recrutados também indivíduos saudáveis na faixa etária de 18 a 40             

anos. Foram excluídos pacientes com história prévia ou atual de doenças cardíacas,            

neuromusculares ou outras doenças pulmonares e indivíduos que por qualquer          

motivo não conseguiram realizar as avaliações propostas.  

Os pacientes asmáticos foram encaminhados ao projeto de extensão por          

médicos pneumologistas da cidade de Santos, ou por meio de procura individual dos             

voluntários através de divulgação realizada por redes sociais, assim como os           

voluntários não asmáticos foram recrutados por meio de anúncios em jornais locais. 

 

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 2), 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 1). 

 

3.4. Local do estudo 

O estudo foi realizado no Laboratório de Epidemiologia e Movimento Humano           

(EPIMOV), localizado na UNIFESP campus Baixada Santista. 
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3.5. Procedimentos 

Os participantes foram submetidos ao protocolo nas tardes de dois dias           

subsequentes dentro de uma semana. Os voluntários foram divididos em dois           

grupos: asmáticos e controles saudáveis. Os voluntários foram orientados a evitar o            

consumo de bebidas estimulantes (cafeína) por 24 horas antes do teste, não realizar             

esforço físico significativo 12 horas antes das avaliações, e os asmáticos a não             

utilizar a medicação broncodilatadora. As avaliações seguiram a seguinte sequência: 

Dia 1: avaliação inicial e antropometria, espirometria para ambos os grupos;           

teste de controle da asma (ACT) e questionário de controle da asma (ACQ) para o               

grupo asmático. 

Dia 2: avaliação do Incremental Shuttle Walking Test (ISWT) e questionário           

internacional de atividade física (IPAQ) para ambos os grupos; entrega do           

acelerômetro para o grupo asmático. 

 

3.5.1 Avaliação inicial e antropometria 

Inicialmente, foi realizado um questionário individual para a captação de          

informações básicas: dados pessoais, endereço e telefone para contato. Em          

seguida, foram adquiridos os valores antropométricos, nos quais os participantes          

deveriam estar descalços e utilizando roupas leves. O peso foi medido por uma             

balança com precisão de 0,1Kg e a altura, por um estadiômetro com precisão de              

0,5cm. O Índice de Massa Corpórea (IMC) foi calculado pela divisão do peso em              

quilogramas pela altura, em centímetro, ao quadrado.  

 

3.5.2. Espirometria 

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

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

de Pneumologia e Tisiologia (PEREIRA et al. 2002) e foram analisados o pré e pós               

broncodilatador nos voluntários asmáticos, 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 para            

ambos os grupos (PEREIRA, RODRIGUES e SATO, 2007). 
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3.5.3. Teste de controle da asma (ACT) 

Foi aplicado o questionário ACT que se trata de um instrumento autoaplicável,            

que não necessita de avaliação da função pulmonar. Este questionário é dividido em             

cinco itens relacionados aos sintomas, utilização da medicação de alívio e influência            

dos sintomas da asma nas atividades diárias (anexo 3). Os participantes foram            

classificados, de acordo com o escore do questionário variável entre 5 e 25 pontos,              

em controlados e não controlados, utilizando a nota de corte de 18. O escore do               

questionário é dado através da soma de cada questão, que varia entre 1 e 5 pontos.                

Quanto maior o controle da asma, maior será a pontuação da questão (ROXO et al.,               

2010). 

 

3.5.4. Questionário de Controle da Asma (ACQ) 

O questionário ACQ que têm como objetivo medir o controle da asma em             

adultos com idade igual ou superior a 17 anos e foi aplicado por um examinador que                

teve o cuidado de não induzir a resposta do paciente. Os pacientes foram orientados              

a responder as questões relembrando os últimos sete dias. O ACQ, na sua versão              

completa é composto de sete questões, sendo cinco referentes a sintomas de asma             

(sintomas noturnos, matinais, limitações de atividades diárias, dispnéia e sibilos),          

uma questão refere-se ao uso de medicação broncodilatadora de resgate e a sétima             

questão leva em consideração uma medida de calibre das vias aéreas através do             

valor percentual do VEF1 em relação ao previsto. O escore final do questionário é a               

média da pontuação das respostas do paciente e apresenta dois pontos de corte             

para discriminar asma controlada de não-controlada, o escore de 0,75 é utilizado na             

prática clínica para determinar o fato da asma estar bem controlada e valores             

superiores a 1,5 determinam a asma não controlada, entre esses dois valores há a              

“zona parcialmente controlada”. O questionário pode ser aplicado em três versões, e            

no presente estudo utilizamos o ACQ-7 (sintomas + uso de β2-agonista de resgate +              

VEF1) (anexo 5) (LEITE et al. 2008; CARDOSO et al. 2014).  

 

3.5.5. Questionário internacional de atividade física (IPAQ) 
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O nível de atividade física habitual foi quantificado por entrevista usando a            

versão curta do questionário IPAQ (anexo 4), que é composta por sete questões             

abertas e suas informações permitem estimar o tempo despendido, por semana, em            

atividades com diferentes intensidades (alta, moderada e baixa) incluindo atividades          

de trabalho, transporte, recreação e lazer, além do tempo em inatividade física            

(posição sentada). O questionário foi aplicado por meio de entrevistas individuais e            

os indivíduos foram instruídos a responder às perguntas com base na semana            

anterior à data de aplicação do questionário. A classificação do nível de atividade             

física foi realizada de acordo com a orientação do próprio IPAQ, que divide e              

conceitua as categorias da seguinte forma: foram considerados sedentários aqueles          

que não realizam nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos continuos            

durante a semana; suficientemente ativo os que realizam atividade física vigorosa           

pelo menos 3 dias por semana durante no mínimo 20 minutos por sessão; realiza              

atividade física moderada ou caminha pelo menos 5 dias por semana por mais de 30               

minutos por sessão; ou realiza qualquer atividade física com diferentes intensidades           

(caminhada + moderada + vigorosa) mais de 5 dias por semana; e muito ativo os               

que realizam mais de 3 dias por semana de atividade física vigorosa; ou realiza              

atividade física com intensidades diferentes mais de 7 dias por semana           

(BENEDETTI et al. 2007; HALLAL et al. 2010). 

 

3.5.6. Incremental Shuttle Walking Test (ISWT) 

O ISWT foi realizado de acordo com os métodos descritos por Singh e             

colaboradores (1992). O teste consiste na realização de um percurso de 10 metros,             

delimitado por dois cones. A velocidade da caminhada do voluntário é marcada por             

um sinal sonoro, reproduzido através de caixas de som, sendo que um único sinal              

sonoro indica que o participante deverá manter o ritmo, e um sinal sonoro triplo              

indica o início de um novo nível. A cada minuto, o intervalo entre os sinais é                

reduzido, indicando ao voluntário que este deverá aumentar a velocidade de sua            

caminhada para que chegue ao cone dentro do intervalo entre dois sinais sonoros. O              

teste compreende 12 níveis, cada uma com duração de 1 minuto. Foram            

quantificados antes e após o teste: o esforço respiratório e a fadiga dos membros              

inferiores utilizando a escala modificada de Borg que varia de 0 a 10 pontos, sendo               
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que as pontuações mais elevadas denotam maior dispneia ou esforço, a frequência            

cardíaca, a saturação de oxigênio e a pressão arterial. O ISWT foi realizado duas              

vezes para que o efeito aprendizado fosse minimizado, respeitando o intervalo de 30             

minutos entre os testes ou até o retorno das variáveis medidas aos valores basais              

(SINGH et al. 1992).  

O teste foi encerrado quando os participantes relataram ao examinador uma           

intensa sensação de dispnéia, dor ou outro sintoma que poderia impedi-los de            

continuar o teste. Além disso, o teste também foi interrompido caso o participante             

não conseguisse manter a velocidade requerida para 2 voltas consecutivas,          

considerado como sendo 0,5 metros de distância do cone, quando o sinal sonoro             

soou. A maior distância percorrida nos dois testes foi submetida à análise. 

 

3.5.7. Acelerômetria triaxial  

A avaliação do nível de atividade física na vida diária (AFVD) e do número              

médio de passos em um dia foi realizada utilizando um acelerômetro triaxial,            

previamente validado (ActiGraphi, MTI, Pensacola, FL). Os voluntários receberam o          

acelerômetro no segundo dia de avaliações, e foram orientados a utilizá-lo todos os             

dias, durante 7 dias. Para analisar os dados fornecidos em relação ao número de              

passos utilizamos a classificação de TUDOR-LOCKET et al. (2011), que classifica           

em: ≤5.000 etapas/dia (inativos); 5.000 a 7.499 etapas/dia (pouco ativo);          

7.500-12.499 etapas/dia (suficientemente ativo); e ≥12.500 etapas / dia (altamente          

ativo). 

 

3.6. Método estatístico 

Os dados foram avaliados descritivamente e apresentados como média e          

desvio-padrão ou como mediana (intervalo interquartil) dependendo da distribuição         

dos dados. A normalidade das variáveis foi investigada pelo teste          

Kolmogorov-Smirnov. Para comparação das médias ou medianas das variáveis         

entre os pacientes e os indivíduos saudáveis utilizamos o teste t não pareado ou              

Mann-Whitney, respectivamente. A probabilidade de erro alfa foi estipulada em 5%. 
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4. RESULTADOS 

 

Inicialmente foram selecionados para o estudo 32 voluntários de ambos os           

sexos, destes, oito não atenderem aos critérios de inclusão e não realizaram o             

protocolo de avaliação completo, além disso, dois voluntários do sexo masculino           

foram excluídos para evitar um viés no estudo, tendo um total de 22 voluntárias              

asmáticas. O grupo saudável foi pareado com relação à idade, sexo, peso e IMC ao               

grupo asmático (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Fluxograma da amostra. ISWT: incremental shuttle walking test; GA: grupo asmático; GS:              
grupo saudável. 

 

Participaram do estudo 44 indivíduos, sendo 22 adultos asmáticos que          

compuseram o grupo asmático (GA) e 22 saudáveis, que compuseram o grupo            

saudável (GS). A amostra foi composta em sua totalidade por participantes do sexo             

feminino (100%), a média (desvio padrão) de idade entre os participantes foi de             

30,4±7,1 anos para o GA e 28,4±5,9 anos para o GS. Não houve diferença              

significante entre os grupos em relação a idade, peso, altura e IMC. As variáveis              

espirométricas analisadas apresentaram valores inferiores para o GA quando         
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comparado ao GS. As características antropométricas, demográficas e        

espirométricas de cada grupo estão demonstrados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Características antropométricas e demográficas, variáveis       

ventilatórias espirométricas pré-broncodilatador e valores de ACT e ACQ. 

Características GA  
(n=22) 

GS  
(n=22) 

p 

Sexo feminino (n) 22 (100%) 22 (100%)  

Idade (anos) 30,41±7,10 28,45±5,99 0,330 

Massa corpórea (Kg) 69,75±16,30 67,25±9,94 0,542 

Altura (m) 1,62±0,52 1,62±0,61 0,917 

IMC (Kg/m²) 26,24±4,80 25,54±4,24 0,609 

CVF 3,21±0,57 3,72±0,31 0,004 

CVF % 94,32±16,33 102,82±14,87  0,076 

VEF1 2,30±0,61 3,16±0,39 < 0,001 

VEF1 % 78,52±20,94 100±11,91 < 0,001 

VEF1/CVF 76,25±13,30 101,70±7,87 < 0,001 

ACT 16,36±3,24 - - 

     Asma não controlada 18 (81,82%)   

     Asma controlada 4 (18,19%)   

ACQ 1,67±0,97 - - 

    Asma bem controlada 4 (18,19%)   

    Parcialmente controlada  9 (40,91%)   

    Asma mal controlada 9 (40,91%)   
Os dados são expressos por média±desvio padrão, exceto pelos dados do ACT e ACQ em relação a                 
qualificação do controle da asma expresso em porcentagem. IMC: Índice de massa corporal; CVF:              
capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; ACT: Teste de             
controle da asma; ACQ: Questionário de controle da asma; BD: broncodilatador; GA: grupo asmático;              
GS: grupo saudável. 
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O nível de atividade física na vida diária foi avaliado por meio do IPAQ, sendo               

que 17 integrantes do GA e 20 integrantes do GS preencheram o questionário. O              

número médio de passos para o GA foi obtido por acelerometria triaxial, tendo dados              

válidos de 17 voluntários (tabela 2).  

 

Tabela 2. Variáveis do IPAQ e número de passos  

Variáveis GA 
(n=17) 

GS 
(n=20) 

p 

Atividade vigorosa    

   Dias durante a semana 1,76±2,01 1,75±2,29 0,984 

   Tempo por dia (minutos) 10 [0 – 45] 0 [0 – 70] 0,798 

Atividade moderada    

   Dias durante a semana 3 [2 – 4,5] 4 [2 – 7] 0,198 

   Tempo por dia (minutos) 150 [60 – 180] 70 [52 – 110] 0,125 

Caminhada    

   Dias durante a semana 3 [2 – 6] 3 [1 - 7] 0,964 

   Tempo por dia (minutos) 20 [17 -50] 35 [12 – 72] 0,478 

Média de passos 5.653±2.970 -  
Os dados do IPAQ são expressos em mediana e intervalos interquartil exceto “dias durante a semana                
em que são realizados atividade física de intensidade vigorosa”, além da média de passos que são                
expressos em média±desvio padrão. IPAQ: Questionário internacional de atividade física; GA: grupo            
asmático; GS: grupo saudável. 
 

A pontuação obtida no questionário ACQ apresentou correlação inversa com          

os dias auto relatados de prática de atividade física moderada (IPAQ) (figura 2), ou              

seja, quando pior o controle da asma, caracterizado pela pontuação maior no            

questionário ACQ, menor foi a prática de atividade física no GA (r=-0,453, p=0,068). 

O VEF1 apresentou correlação inversa com a pontuação obtida no ACQ           

(figura 3), ou seja, quanto menor o controle da asma, caracterizado por maior             

pontuação no ACQ, menor o VEF1 das voluntárias asmáticas (r=-0,452, p=0,035).  
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Figura 2. Correlação entre a pontuação obtida pelo grupo asmático no questionário ACQ e os               
dias relatados de prática de atividade física moderada no IPAQ. ACQ: questionário de controle da               
asma; IPAQ: questionário internacional de atividade física; 
 
 
 

 
Figura 3. Correlação entre a pontuação obtida pelo grupo asmático no questionário ACQ e os               
valores do VEF1. ACQ: questionário de controle da asma; VEF1: volume expiratório forçado no              
primeiro segundo;   
 

As variáveis obtidas durante o ISWT estão demonstradas na tabela 3.           

Observa-se que a distância percorrida foi maior no GS quando comparado ao GA             

(614±78m e 515±133m, respectivamente; p=0,005). A percepção de fadiga         

respiratória e fadiga dos membros inferiores logo após o término do teste foi maior              
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no GS comparado ao GA (2,84±2,69 e 3,45±2,40, p=0,425; 3,02±2,23 e 3,61±2,26,            

p=0,389, respectivamente), porém, ambas variáveis apresentavam-se maiores no        

GA em relação ao GS no pré-teste (0,95±1,11 e 0,41±0,62, p=0,057; 1,05±1,11 e             

0,89±1,53, p=0,692, respectivamente). 

 
Tabela 3. Comparação entre distância percorrida, respostas fisiológicas e         

percebidas no ISWT entre os grupos 

Variáveis GA 
(n=22) 

GS 
(n=22) 

p 

Distância percorrida (m) 515±133 614±78 0,005 

FC pré teste 87±14 85±13 0,655 

FC pós teste 127±25 143±14 0,003 

     %FCmáx prevista 67,3±13,3 77,7±9,6 0,005 

PA pré teste    

      PAS 110 [105 – 137] 110 [107 – 127] 0,715 

      PAD 80 [70 – 98] 70 [67 – 90] 0,480 

PA pós teste    

       PAS 138±19 143±14 0,300 

       PAD 80 [70 – 90] 80 [67 -90] 0,189 

Borg D pré teste 0,95±1,11 0,41±0,62 0,057 

Borg D pós teste 2,84±2,69 3,45±2,40 0,425 

Borg F pré teste 1,05±1,11 0,89±1,53 0,692 

Borg F pós teste 3,02±2,23 3,61±2,26 0,389 
Os dados são expressos em média±desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil. ISWT:             
incremental shuttle walking test; FC: frequência cardíaca; PA: pressão arterial; PAS: pressão arterial             
sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; Borg D: sensação percebida de dispnéia; Borg F: sensação              
percebida de fadiga nos membros inferiores. 
 

A fadiga auto relatada pelos voluntários do GA (BORG D) se correlacionou            

inversamente com os dias em que os voluntários relatam praticar atividade vigorosa            

(IPAQ) (r=-0,487, p=0,048) ou seja, quanto menor a prática de atividade física            
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vigorosa dos voluntários maior foi a percepção de fadiga ao final do teste. A FC final                

obtida no ISWT se correlacionou inversamente com os dias de atividade moderada            

auto relatadas pelos voluntários do GA (IPAQ) (r=-0,530, p=0,029) (figura 4).  

 

 
Figura 4. Correlação entre a frequência cardíaca final obtida no incremental shuttle walking             
test e os dias de atividade física moderada auto relatados pelo grupo asmático.  
 

O IMC correlacionou-se inversamente com a distância percorrida em metros          

no ISWT pelo GA (r=-0,422, p=0,05), como demonstrado na figura 5. 
 
 

 
Figura 5. Correlação entre o índice de massa corporal e a distância percorrida em metros no 
incremental shuttle walking test no grupo asmático.  
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5. DISCUSSÃO 
 

O presente estudo teve como objetivo comparar a capacidade funcional e o            

nível de atividade física na vida diária entre indivíduos asmáticos e seus controles             

saudáveis, além de avaliar o nível de controle da doença em indivíduos com asma e               

suas correlações com variáveis do ISWT. Observamos correlações moderadas entre          

o NAFVD com o nível de controle da asma e o valor do VEF1. Além disso, os                 

resultados sobre o nível de atividade física mensurados a partir do IPAQ mostram             

que os grupos são equivalentes em relação a prática de atividade física. As variáveis              

espirométricas analisadas apresentaram valores inferiores para o GA quando         

comparado ao GS, sendo que este apresentou valores espirométricos normais, o           

que era esperado devido às características fisiopatológicas da asma. O VEF1           

encontra-se abaixo de 80% no GA, confirmando o diagnóstico espirométrico da           

asma (SBPT, 2012).  

Observamos que em ambos os questionários de controle da asma (ACT e            

ACQ) o nível de controle foi considerado bom somente em 4 (18,19%) dos             

participantes, com isso 18 participantes (81,82%) encontraram-se com a asma mal           

controlada no último mês de acordo com o questionário ACT e 9 (40,91%)             

parcialmente controlada ou 9 (40,91%) mal controlada na última semana,          

respectivamente, de acordo com os dados do ACQ. Isso condiz com o encontrado             

por Gazzotti et al. (2013), que em seu estudo avaliaram 400 asmáticos em quatro              

cidades do Brasil, sendo elas São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador, e              

encontraram que 226 participantes (56,5%) tinham asma parcialmente controlada e          

137 (34,2%) asma mal controlada, compondo um total de 90,7% da amostra que não              

possuem o adequado controle da sua doença. Perceberam também que os           

participantes que tinham um melhor controle da sua doença (9%) eram mais jovens             

e do sexo masculino, e os que não tinham um bom controle consequentemente eram              

mais velhos e do sexo feminino, o que pode ter levado a similaridade com o nosso                

estudo. 

O VEF1, parâmetro representativo da magnitude da obstrução brônquica na          

asma apresentou correlação inversa moderada com a pontuação obtida no ACQ           

para o grupo asmático, demonstrando que um menor controle da asma leva a             
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redução do VEF1. O VEF1 reduzido ou não estável a longo prazo é um fator               

independente para predizer exacerbações, além disso, essas exacerbações podem         

levar a perda longitudinal e progressiva do VEF1 para essa população (TRINDADE            

et al. 2015).  

De acordo com o IPAQ, no GA em que 17 voluntários responderam o             

questionário, 35,3% (n=6) dos voluntários foram classificados como muito ativos,          

41,2% (n=7) como suficientemente ativos e 24% (n=4) como insuficientemente          

ativos, e no GS em que 20 voluntários responderam o questionário, 30% (n=6) foram              

classificados como ativos, 55% (n=11) suficientemente ativos e 15% (n=3)          

insuficientemente ativos. Com isso percebemos que de acordo com a percepção           

individual dos voluntários sobre o seu NAFVD, os dois grupos foram equivalentes na             

prática de atividade física, com a grande parcela sendo categorizado como           

“suficientemente ativos” respeitando-se a diferença entre o número de participantes          

de cada grupo que respondeu completamente o IPAQ. Em um estudo de Reimberg             

et al. (2018) com crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, os autores buscaram               

avaliar a capacidade funcional através do ISWT, AFVD através de acelerometria,           

força muscular e perfil inflamatório, e encontraram que apesar da capacidade           

funcional ser reduzida no grupo de asmáticos, a AFVD foi semelhante entre            

indivíduos com asma e seus pares saudáveis e ambos os grupos não cumpriram os              

requisitos mínimos para serem considerados ativos. 

Esses achados diferem de alguns estudos anteriores. Van’t Hul et al. (2016)            

buscaram comparar o nível de atividade física na vida diária medida objetivamente            

através de acelerometria entre adultos asmáticos e controles saudáveis. Os autores           

concluíram que os asmáticos possuem uma redução significativa do nível de prática            

de atividade física, além disso, eles têm a percepção de uma menor qualidade de              

saúde associado a isto. Em um outro estudo, os autores compararam a prática de              

atividade física medida objetivamente e o tempo sedentário entre pacientes          

asmáticos graves e controles saudáveis. Eles encontraram que os asmáticos          

praticam menos atividade física de intensidades moderada e alta em relação a            

controles saudáveis, e em média movem-se 31,4% menos passos por dia. Porém,            

praticam mais atividades de intensidade leve comparado aos controles         

(CORDOVA-RIVERA et al. 2018).  
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Em nosso estudo, de acordo com os dados do número de passos coletados             

através da acelerometria triaxial no GA, 9 voluntários foram classificados como           

inativos, 2 como pouco ativos e 6 como suficientemente ativos. Com isso,            

percebemos que os dados do IPAQ podem ter superestimado o nível de atividade             

física nos asmáticos. Isto está de acordo com estudos anteriores. Rosa et al. (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,             

encontraram que 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. 

Encontramos correlação inversa moderada entre a pontuação do ACQ e os           

dias relatados de prática de atividade física moderada no 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 encontrou a relação da AFVD com             

parâmetros clínicos e funcionais em pacientes com asma mostrando que os           

voluntários asmáticos, quando comparados a indivíduos saudáveis, dedicaram        

significativamente menos tempo e esforço em atividades físicas, com menor gasto           

energético diário total, avaliado por acelerometria, quando comparados ao grupo          

controle saudável. Além disso, 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           

nenhuma variável de controle da asma, porém percebemos que os voluntários           

tiveram uma classificação média como “inativos”, e ainda de acordo com           

Hennegrave et al. (2018) o número de passos é influenciado não só por fatores              

fisiológicos, mas também psicológicos como depressão e ansiedade. Os autores          

observaram uma correlação significativa entre o número de passos e os escores de             

depressão e ansiedade, além dos fatores que já eram conhecidos como idade e             

VEF1. Portanto, é possível que os pacientes com asma evitem o exercício por medo              
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de desencadear sintomas, o que pode levar a uma aversão sustentada ao exercício             

(HENNEGRAVE et al. 2018).  

Estes achados diferem dos encontrados por Matsunaga et al. (2017) que           

buscaram avaliar o nível de atividade física, controle da asma, valores           

espirométricos e a qualidade de vida em crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.               

Eles avaliaram um total de 100 pacientes e não encontraram associação significativa            

entre atividade física e o nível de controle da asma, comparando o grupo de              

pacientes asmáticos com controles saudáveis. Porém, a sua população foi composta           

em sua maioria (60%) por asmáticos com um bom controle da sua doença, o que               

pode ter contribuído para estes resultados.  

A distância percorrida no ISWT foi maior no GS, tendo uma diferença média             

entre os grupos de 99m. Como não existem equações de referência para a             

população adulta com idade inferior a 40 anos, utilizando o protocolo original do             

ISWT, não foi possível avaliar a porcentagem do previsto para a distância de             

caminhada neste estudo (MONTEIRO et al. 2014). Não podemos afirmar que os            

indivíduos asmáticos apresentam capacidade funcional reduzida, porém tiveram um         

menor desempenho no ISWT, quando comparados ao grupo controle. Os nossos           

achados diferem de um estudo realizado por Augusto et al. (2017), em que os              

autores não detectaram diferença em um teste incremental de caminhada realizado           

por adolescentes com asma em comparação com um grupo controle e isto pode             

estar relacionado a diferença de idade entre as populações estudadas bem como o             

nível de controle da asma apresentado pelos voluntários. 

A percepção de fadiga respiratória e fadiga dos membros inferiores logo após            

o término do teste foi maior no GS, o que pode estar relacionado ao fato de terem                 

percorrido uma distância de caminhada maior, porém, é importante destacar que           

ambas as variáveis (fadiga respiratória e dos membros inferiores) apresentavam-se          

maiores no GA em relação ao GS no pré-teste. As diferenças observadas no             

desempenho físico e nas respostas cardiovasculares no GA podem ser explicadas           

pelo fato do indivíduo asmático, principalmente em exercícios de grande intensidade,           

muitas vezes, não atingir o mesmo nível de esforço físico que o indivíduo não              

asmático, a fim de minimizar a exacerbação da dispneia e evitar o broncoespasmo             

induzido pelo exercício (BATTILANI et al. 2004; BASSO et al. 2010). A limitação do              
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desempenho físico no GA no presente estudo parece ter ocorrido por fatores            

ventilatórios e musculares periféricos. 

Observamos que a intensidade do ISWT para ambos os grupos foi           

submáxima (67,3±13,3% FCmax e 77,7±9,6% FCmax para o GA e GS,           

respectivamente). Nota-se que o grupo saudável chegou próximo ao limite de           

transição entre a intensidade moderada e intensa do exercício, que ocorre em 80%             

da FCmax (LEANDRO et al. 2007). De acordo com o Jurgensen et al. (2011) a               

grande variabilidade da frequência cardíaca encontrada no ISWT se deve a alguns            

fatores como o fato de que os testes de caminhada de campo, inclusive o ISWT que                

possui ritmo externo dependem da motivação do participante, além disso, o custo            

energético da caminhada é altamente dependente de aspectos relacionados à          

estratégia da marcha, como a frequência das passadas, tamanho e o grau de             

movimento dos membros superiores e inferiores. Os nossos achados são          

semelhantes aos encontrados por Chetta et al. (2006) e Kervio et al. (2003), nos              

quais avaliaram adultos e idosos saudáveis durante a execução do teste de            

caminhada de 6 minutos (TC6), onde a intensidade média do exercício mostrou            

grande variabilidade, sendo ela de 67±10 a 85±2% da FCmax em adultos e idosos              

saudáveis, respectivamente.  

O IMC correlacionou-se inversamente com a distância percorrida em metros          

no ISWT pelo GA. A média do IMC no GA foi de 26,24±4,80 Kg/m², sendo               

classificados na faixa de sobrepeso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Essa          

correlação pode ter ocorrido pois, sabe-se que a obesidade aumenta a carga de             

trabalho da caminhada, resultando em uma menor distância percorrida. No estudo           

de Jurgensen et al. (2011), os autores também encontraram correlação entre o peso             

corporal e a distância percorrida no ISWT em indivíduos saudáveis e Dourado et al.              

(2006) encontrou correlação entre IMC e distância percorrida no TC6 em pacientes            

DPOC. Em outro estudo realizado por Basso et al. (2010), os autores avaliaram a              

capacidade de exercício em adolescentes asmáticos e saudáveis utilizando os testes           

de caminhada de seis minutos (TC6) e do degrau de seis minutos (TD6).             

Encontraram correlações negativas entre o desempenho físico no teste do degrau de            

6 minutos (TD6-T) e o IMC, além de correlação entre a FC e o IMC, ambas no grupo                  

asmático. Os autores acreditam que isto ocorreu devido ao fato de que uma maior              
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massa corporal exige uma maior demanda tanto da musculatura periférica como dos            

músculos ventilatórios, além disso, uma maior frequência cardíaca não refletiu em           

uma maior distância percorrida.  

A frequência cardíaca final obtida no ISWT no presente estudo           

correlacionou-se inversamente com os dias de realização de atividade física          

moderada auto relatados no IPAQ pelo grupo asmático, ou seja, maiores valores de             

FC foram observados nos participantes que relataram menores níveis de prática de            

atividade física de intensidade moderada, além disso, a fadiga relatada pelos           

voluntários do GA (BORG D) se correlacionou inversamente com os dias em que os              

voluntários relatam praticar atividade vigorosa, esses resultados refletem os efeitos          

do sedentarismo em variáveis fisiológicas. Freitas et al. (2015) realizaram uma           

revisão da literatura buscando entender os efeitos do exercício físico no controle da             

asma, e concluíram que os exercícios físicos regulares, com intensidades variando           

de baixa a moderada, podem reduzir o broncoespasmo induzido pelo exercício (BIE)            

e a responsividade brônquica, bem como a capacidade física aeróbica, e com isso             

ajudam a melhorar o controle clínico da asma. 

Nosso estudo apresentou algumas limitações, apesar da medida subjetiva do          

nível de atividade física ser reconhecida na literatura, acreditamos que o nível de             

atividade física pode ter sido superestimada entre os grupos. Não utilizamos a            

medida objetiva (acelerômetria triaxial) no grupo controle, o que impossibilitou a           

comparação ao grupo asmático. O fato de 81,82% dos voluntários do GA não             

possuírem um adequado controle da sua asma pode ter levado a variação na             

capacidade funcional entre os grupos. De acordo com Gazzotti et al. (2013) e             

Bahmer et al. (2017), às limitações na atividade física podem não ser apenas uma              

consequência da doença em si, mas sim estar relacionada a outros fatores, como a              

obesidade e a falta de controle da gravidade da doença. Além disso, a nossa              

amostra foi composta somente por voluntárias do sexo feminino, o que limita os             

alcances dos nossos resultados a esta população. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Nos indivíduos avaliados neste estudo, encontramos um nível reduzido de          

capacidade funcional mensurado através do incremental shuttle walking test em          

indivíduos asmáticos. O baixo nível de atividade física na vida diária apresentou            

associação com pior nível de controle da asma em adultos asmáticos, sugerindo a             

importância de detectar clinicamente uma baixa atividade física habitual em          

pacientes asmáticos e orientar a prática de atividade física, buscando assim           

contribuir com um melhor prognóstico e tratamento da doença.  
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ANEXO 1. Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO UNIFESP  
CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

1 – Titulo do projeto: “Educação, avaliação e acompanhamento fisioterapeutico 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.  
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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.  

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          

fisioterapeutico 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               
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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 2. Aprovação do comitê de ética 
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ANEXO 3. Questionário de controle da asma (ACT) 
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ANEXO 4. Questionário internacional de atividade física (IPAQ)  
 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA 
- FORMA CURTA - 

 
 
Nome: _____________________________________________________________________ 
Data: ___/___/___         Idade:_____anos                              Sexo: F (   )  M (   ) 
Você trabalha de forma remunerada: SIM (   )  NÃO (   ) 
Quantas horas por dia: ___________ 
Quantos anos completos você estudou: ____________ 
De forma geral sua saúde está:  
(   ) Excelente  (   ) Muito boa  (   ) Boa  (   ) Regular  (   ) Ruim 
 
Para responder as questões lembre que: 

● Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço           
físico e que fazem você respirar MUITO mais forte que o normal.  

● Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e            
que fazem você respirar UM POUCO mais forte que o normal.  

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos              
10 minutos de cada vez:  
 
1a. Em quantos dias de uma semana normal você realiza atividades VIGOROSAS por pelo              
menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, correr, fazer ginástica aeróbica, jogar            
futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em            
casa, no quintal ou no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que faça você               
suar BASTANTE ou aumente MUITO sua respiração ou batimentos do coração.  
 
dias ___________ por SEMANA       (   ) Nenhum 
 
1b. Nos dias em que você faz essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos               
contínuos, quanto tempo, no total, você gasta fazendo essas atividades por dia? 
 
horas: _______     minutos: _______ 
2a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades MODERADAS por pelo              
menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar,             
fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços            
domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim ou               
qualquer atividade que faça você suar leve ou aumente moderadamente sua respiração ou             
batimentos do coração (POR FAVOR, NÃO INCLUA CAMINHADA) 
 
dias______ por SEMANA    (   ) Nenhum 
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2b. Nos dias em que você faz essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos               
contínuos, quanto tempo no total, você gasta fazendo essas atividades por dia? 
 
horas:_______   minutos:______ 
 
3a. Em quantos dias de uma semana normal você caminha por pelo menos 10 minutos em                
casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por                  
prazer, ou como forma de exercício? 
 
dias______ por SEMANA   (   ) Nenhum 
 
3b. Nos dias em que você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto tempo no                
total você gasta caminhando por dia? 
 
horas: ______   minutos: _______ 
 
4a. Estas últimas perguntas são em relação ao tempo que você gasta sentado ao todo no                
trabalho, em casa, na escola, na faculdade e durante o tempo livre. Isto inclui o tempo que                 
você gasta sentado no escritório, ou estudando, fazendo lição de casa, visitando amigos, lendo              
e sentado ou deitado assistindo televisão. 
 
Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia de semana? 
 
horas: _______   minutos: _______ 
 
4b. Quanto tempo por dia você fica no final de semana? 
 
horas: _____   minutos: _____ 
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ANEXO 5. Questionário de controle da asma (ACQ) 
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