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RESUMO  
 

Introdução: A asma é caracterizada como uma doença inflamatória crônica que causa            
hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e variável limitação de fluxo aéreo das            
vias respiratórias. A intervenção educativa, para o autocuidado e autonomia do paciente            
é um dos principais pilares do tratamento da asma, pois o contato do asmático com a                
informação ainda é muito escasso, dificultando ainda mais a adesão ao tratamento.            
Atualmente, a atenção à qualidade de vida do asmático tem sido levada cada vez mais               
em consideração. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida de indivíduos asmáticos antes e             
após a realização de um programa de educação e avaliar fatores relacionados com a              
qualidade de vida: capacidade funcional, nível de atividade física, controle da asma.            
Métodos: Foram aplicados o Incremental Shuttle Walk Test, espirometria, acelerometria,          
teste de controle da asma (ACT), questionário de controle da asma (ACQ) e             
questionário Saint George da doença respiratória (SGRQ). Resultados: Foram incluídos          
no estudo 18 indivíduos com mediana de 29 anos de idade. As relações entre a               
qualidade de vida, controle da doença e capacidade funcional obtiveram correlação           
moderada, o nível de atividade física e qualidade de vida não apresentaram correlação.             
Houve melhora considerável na pontuação do aspecto psicossocial do SGRQ          
comparado antes e depois. Conclusão: a melhora da qualidade de vida está            
correlacionada com uma melhor capacidade funcional e o maior controle da doença            
controle da doença. O domínio de sintomas do SGRQ que não apresenta correlação             
com a capacidade funcional do indivíduo. Não houve relação entre o nível de atividade              
física e a qualidade de vida. O aspecto psicossocial do SGRQ melhorou após             
participação no programa. 

Palavras-chave: Asma, educação, qualidade de vida, teste de caminhada,         

prevenção & controle. 

 
  

 



 

ABSTRACT 
 

Introduction: Asthma is characterized as a chronic inflammatory disease that causes           
hyperresponsiveness of the lower airways and variable airflow limitation of the airways.            
Educational intervention, for patient self-care and autonomy, is one of the main pillars of              
asthma treatment, as the asthmatic's contact with information is still very scarce, making             
treatment adherence even more difficult. Currently, attention to the quality of life of             
asthmatics has been increasingly taken into account. Objective: To assess the quality of             
life of individuals with asthma before and after carrying out an education program and to               
evaluate factors related to quality of life: functional capacity, level of physical activity,             
asthma control. Methods: The Incremental Shuttle Walk Test, spirometry, accelerometry,          
asthma control test (ACT), asthma control questionnaire (ACQ) and Saint George's           
respiratory disease questionnaire (SGRQ) were applied. Results: 18 individuals with a           
median of 29 years old were included in the study. The relationships between quality of               
life, disease control and functional capacity showed a moderate correlation, the level of             
physical activity and quality of life did not show any correlation. There was considerable              
improvement in the score of the psychosocial aspect of the SGRQ compared before and              
after. Conclusion: the improvement in quality of life is correlated with better functional             
capacity and greater disease control disease control. The symptom domain of the            
SGRQ that does not correlate with the individual's functional capacity. There was no             
relationship between the level of physical activity and quality of life. The psychosocial             
aspect of the SGRQ improved after participating in the program. 
 

Keywords: Asthma, education, quality of life, walk test, prevention & control. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A asma é caracterizada como uma doença inflamatória crônica que causa           

hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e variável limitação de fluxo aéreo das            
vias respiratórias, podendo ser reversível espontaneamente ou com tratamento         

(MACEDO et al., 2012). Os principais sintomas se apresentam como sibilância, tosse,            
aperto no peito, opressão torácica e dispnéia, mais recorrentes pela noite e ao             

despertar. Resulta de uma interação entre genética, exposição ambiental a alérgenos e            

irritantes, e outros fatores específicos que levam ao desenvolvimento e manutenção           
dos sintomas, conforme a IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma (2006). 

Segundo dados da Global Initiative for Asthma (GINA, 2018), a asma afeta mais             
de 300 milhões de pessoas no mundo, considerado um sério problema de saúde             

pública que afeta as diversas faixas etárias e gera custos crescente de tratamento em              

todo o mundo; no Brasil, dados obtidos pela pesquisa nacional em saúde em 2015, a               
doença já atinge 6,4 milhões de brasileiros, em que 100 mil internações no SUS tem               

episódios de crise da doença como causa, colocando-a como a quarta causa de             
internações  (BRASIL, 2015) . 

Assim como presente na GINA (2018), a doença crônica comum e           

potencialmente grave impõe uma carga substancial aos pacientes, suas famílias e à            
comunidade. Causa sintomas respiratórios, limitação de atividade e crises que às           

vezes requerem cuidados de saúde urgentes e podem ser fatais. Dentre os fatores             
desencadeantes podem estar os alérgenos inaláveis, poluentes ambientais ou         

ocupacionais. O tratamento da asma abrange, principalmente, a intervenção         

farmacológica, através de medicamentos anti-inflamatórios, como os β2 agonistas         
inalatórios com rápido efeito para as crises; e corticóides para tratamento de            

manutenção ou controle (BRASIL, 2010). 
A intervenção educativa, para o autocuidado e autonomia do paciente é um dos             

principais pilares do tratamento da asma, sendo fundamental antes do tratamento           

farmacológico e deve auxiliar o indivíduo na percepção da cronicidade da doença,            
reconhecimento dos sintomas através da identificação de fatores agravantes e          
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alternativa de como evitá-los, uso de medicamentos apropriados e técnica adequada           
para utilização (ANGELINI, 2009). 

De acordo com Pizzichini (2020), a principal causa de falta de controle da asma              
é a baixa adesão ao tratamento decorrendo de medos e mitos sobre o tratamento e a                

dificuldade no uso de dispositivos e falta de acesso sobre o tratamento; segundo o              

inquérito nacional apenas 32% dos asmáticos realmente aderem ao tratamento .  
Existem diversos programas de educação, mas não existe um protocolo, o que             

dificulta a análise para saber o eficácia, mas Macedo et al. (2012) e Diretrizes da               
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma (2012) traz             

que aqueles direcionados aos pacientes de forma individualizada, com a participação           

de familiares, da equipe de saúde, com aulas sobre a doença e seu controle e o uso                 
correto de medicamentos são os que apresentam maiores benefícios. 

Atualmente, a atenção à qualidade de vida do asmático tem sido levada cada             
vez mais em consideração, uma vez que o tratamento das crises e suas variações de               

intensidade eram a maior preocupação acerca da doença. Hoje estudos indicam que “a             

qualidade de vida não significa apenas o resultado final do tratamento, mas sim ter              
qualidade em todos os aspectos que compõem o indivíduo: físico, emocional, social e             

espiritual (LA SCALA, NASPITZ e SOLÉ, 2004). 
Por isso, a exacerbação de sintomas, mais idas à emergência por razões            

clínicas, emocionais, sociais e econômicas, implicam diretamente na qualidade de vida           

e controle da asma e podem resultar em limitações das atividades da vida diária e até                
morte. Estudos mostram que a maior percepção da exposição ambiental e de            

alterações físicas e emocionais, tem efeitos positivos no bem estar do indivíduo            
asmático (BETTENCOURT et al., 2002; PEREIRA et al., 2011). 

Portanto, considerando que a intervenção educativa, o autocuidado e a          

autonomia impactam diretamente na qualidade de vida do asmático e desempenham           
importante ação no controle de crise e da doença em si. Diante deste contexto,              

compreendemos ser de fundamental importância a avaliação de um programa de           
educação na vida desses indivíduos. 
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2. OBJETIVOS 
 

Principal 
Avaliar a qualidade de vida de indivíduos asmáticos antes e após a realização             

de um programa de educação. 

 
Secundário 
Avaliar fatores relacionados com a qualidade de vida: capacidade funcional,          

nível de atividade física, controle da asma. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  
 

3.1 Tipo de estudo e local 
O delineamento constituiu-se em um estudo de coorte prospectivo, que foi           

realizado no laboratório de epidemiologia e movimento humano na Universidade          

Federal de São Paulo – Baixada Santista. 
Este estudo se dá em conformidade com as Diretrizes Regulamentadoras de           

Pesquisas envolvendo seres humanos, Resolução Normativa 466/12 do Conselho         

Nacional de Saúde e todos os voluntários assinaram um Termo de Consentimento            
Livre e Esclarecido (TCLE), apresentado ao final (Anexo 1). Faz-se constar, ainda, que             

esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Universidade              
Federal de São Paulo - UNIFESP e aprovada sob n.º parecer no. 1.981.157 (Anexo 2). 

 

3.2 Participantes 
3.2.1 Recrutamento:  
O projeto é conciliado a um projeto de extensão “Educação, avaliação e            

acompanhamento fisioterapêutico de indivíduos asmáticos” desenvolvido na       

universidade por alunos de fisioterapia do segundo ao quinto ano da graduação e por              

professoras de cardiorrespiratória. O projeto é aberto aos membros da universidade e a             
comunidade, divulgado por meio de comunicação local, através de banners, cartazes e            

redes sociais, com endereços de e-mail, página no Facebook (Projeto Asma Unifesp),            
telefones para contato e o aplicativo Whatsapp. Dessa forma, o recrutamento foi            

realizado mediante contato espontâneo, os nomes e telefones dos participantes foram           

anotados para agendamento das atividades. 
 

3.2.2 Critérios de inclusão: 
Indivíduos com diagnóstico confirmado de asma, idade igual ou superior a 18 anos. 

 

3.2.3 Critérios de não inclusão: 
Indivíduos com déficit cognitivo, maiores de 60 anos, não participar de todos testes,             

questionários e aulas. 
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3.3 Procedimentos  
3.3.1 Avaliação: 

Para a análise do perfil, foram aplicados questionários específicos para a asma e             
um questionário elaborado para obter as informações gerais dos voluntários (Anexo           

3):  

I. Medidas antropométricas e dados demográficos: peso, altura, IMC, idade, sexo,          
estado civil, escolaridade, profissão. 

II. Fatores associados a asma: quando foi diagnosticada e mecanismo         
desencadeador da asma, se faz uso do broncodilatador e a data da última crise.  

 
3.3.2 Aplicação do programa de educação 

Cada ciclo do programa de educação durou por 3 semanas, cada com um             
encontro semanal, com duração de no máximo 3 horas. O programa foi estruturado             

dessa forma: grupos pequenos de participantes, podendo estar acompanhado de seus           

familiares; aulas expositivas e de simples compreensão; aplicação de questionários          
(ACT, ACQ-7, SGRQ, IPAQ); avaliação da capacidade pulmonar (Shuttle); avaliação da           

função pulmonar (espirometria) e entrega de cartilhas com exercícios respiratórios          
expostos em aula e protocolo de caminhada de 12 semanas e 3 vezes ao dia, com                

valores semanais a ser alcançados especificamente para cada voluntário, através da           

pressão arterial e frequência cardíaca; contém instruções de como realizar o           
aquecimento e desaquecimento e monitoração da frequência cardíaca.  

Cada semana foi composta por um tema específico, que está ilustrado a seguir             
(figura 1). Na primeira semana foi apresentado aos voluntários como funcionaria o            

projeto mostrando o calendário das atividades e a finalidade do projeto, ao final da              

apresentação era aberto o espaço para perguntas. Em seguida foram dadas aulas            
expositivas de no máximo 1 horas sobre o que é a asma e sua fisiopatologia, ao final                 

abríamos para perguntas e roda de conversa sobre as experiências dos voluntários;            
após esse momento os voluntários eram encaminhados ao laboratório para a           

realização da espirometria, sempre esclarecendo dúvidas e dando informações sobre o           

teste, e ao final os acelerômetros foram entregados dando instruções do uso e a              
finalidade. Durante os intervalos eram dados os questionários. 
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A segunda semana foi composta por aulas sobre controle da asma através dos             
fatores desencadeantes e Peak Flow, com duração de em média de uma hora, e ao               

final com roda de conversa sobre as dúvidas e experiências dos voluntários. Em             
seguida realizavam o ISWT com informações do teste e sua finalidade. Os voluntários             

terminal de preencher os últimos questionários e devolvem o acelerômetro. O terceiro            

dia aconteciam as aulas sobre tratamento farmacológico e não farmacológico e a roda             
de conversa ao final; e como últimas atividades foi feita a devolutiva dos testes e               

questionários realizados explicando seus significados e importantes achados, com         
instruções de cuidados e a entrega de cartilhas com as principais informações das             

aulas expositivas e com um protocolo individual de caminhada com evolução semanal            

de acordo com frequência cardíaca máxima. 
Ao final do programa de educação foi feito um feedback sobre o programa, de              

forma individual com cada voluntário, a fim de buscar melhorias no cronograma de             
atividades para próximos voluntários. Após 3 meses, foi realizado o contato com os             

voluntários para reaplicação dos questionário de qualidade de vida. 

 

Figura 1. Atividades realizadas no programa de educação para indivíduos com asma.  
 

3.3.3 Questionário de controle da asma (Anexo 4) 

O questionário de controle da asma utilizado é composto por sete questões (ACQ-7)             
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 VEF1,0 em relação ao previsto. (LEITE, 2008) O resultado do ACQ                
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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 (GINA, 2018). 

 
3.3.4 Teste de controle da asma (Anexo 5) 

Teste de Controle da Asma (ACT) validado para o Brasil em 2002, que visa estimar               
o nível de controle da asma. O teste indica se a asma está controlada ou mal                

controlada levando em consideração os sintomas das últimas quatro semanas. O           
resultado é feito a partir da soma das respostas dadas pelo participante, quanto maior a               

pontuação mais controlada é a asma, os resultados variam de 5 a 25 pontos (GINA,               

2018). 
 

3.3.5 Questionário Saint George na Doença Respiratória (Anexo 6) 

O questionário Saint George da Doença Respiratória (SGRQ) validado para o           

Brasil, foi utilizado para termos uma visão mais ampla dos efeitos dos sintomas da              
doença na qualidade de vida do asmático e do indivíduo com doença pulmonar             

obstrutiva crônica DPOC. É um questionário auto-administrável e supervisionado. A          
versão utilizada leva em consideração características da qualidade de vida do asmática            

nos últimos três meses e abrange três domínios que são: sintomas (preocupa-se com             

os efeitos dos sintomas respiratórios, sua frequência e gravidade), atividades          
(preocupado com atividades que causam ou são limitadas pela falta de ar) e impacto              

psicossocial (abrange uma série de aspectos relacionados ao funcionamento social e           
distúrbios psicológicos resultantes de doenças das vias aéreas). Estes domínios são           

pontuados separadamente e constituem também um escore total ao final (CAMELIER           

et al., 2006).  
 O escore final e dos domínios do questionário possuem uma pontuação que vai             

de 0 a 100, em que 0 indica o melhor estado de saúde do indivíduo e 100 o pior estado                    
de acordo com os domínios avaliados (JONES et al., 2009).  

Os dados são coletados anteriormente a aplicação da intervenção em questão, o            

questionário é aplicado novamente após três meses, usado assim como ferramenta           
sobre o impacto da doença sobre o estado geral de saúde. 
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3.3.6 Espirometria  

O teste de função pulmonar foi realizado em espirômetro computadorizado. Foram           
quantificados os valores da capacidade vital forçada (CVF), o volume expiratório           

forçado no primeiro segundo (VEF1,0) e a relação VEF1,0/CVF em valores absolutos e             

em percentual dos valores previstos para a população brasileira. Foram obtidas três            
curvas válidas, com um máximo de oito tentativas da manobra (PEREIRA et al., 2002).              

Foram realizadas medidas pré e pós-broncodilatador.  
 

3.3.7 Incremental Shuttle Walking Test (ISWT)  
O ISWT foi desenvolvido para simular um teste de exercício cardiopulmonar           

usando um teste de caminhada controlado. Foi inicialmente criado como um           

instrumento de avaliação para indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica          
(DPOC); porém, tem sido utilizado também em outras condições de saúde           

respiratórias. É comumente usado como instrumento de avaliação da capacidade          

funcional de indivíduos, resposta à intervenções e avaliação de prognóstico, conforme           
citado por Monteiro et. al (2014). 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. O voluntário deverá andar              

o mais rápido possível, sem correr, após o sinal sonoro até o próximo cone. A cada                

minuto, o sinal é prolongado, indicando ao voluntário que este deverá aumentar a             
velocidade de sua caminhada para que chegue ao cone dentro do intervalo entre dois              

sinais sonoros. São avaliados antes e após o teste: a frequência cardíaca, a saturação              
de oxigênio, a pressão arterial e o esforço respiratório e a fadiga dos membros              

inferiores (utilizando a escala de Borg). O ISWT será realizado duas vezes para que o               

efeito aprendizado seja minimizado, respeitando o intervalo de 30 minutos entre os            
testes ou até o retorno das variáveis medidas aos valores basais (SINGH et al., 1992).               

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

3.3.8 Acelerometria triaxial 
A avaliação do nível de atividade física na vida diária (AFVD) foi realizada com              

um acelerômetro triaxial, previamente validado (ActiGraphy, MTI, Pensacola, FL).         
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Trata-se de um pequeno aparelho, de peso leve (4.6cm x 3.3cm x 1.5cm), que é               
posicionado na cintura do voluntário por uma faixa (peso total: 19g). São medidas a              

aceleração, o número de passos (atividade), o gasto energético, os equivalentes           
metabólicos (MET), a intensidade da atividade física, a posição do corpo e a             

quantidade de sono. O voluntário utilizou o aparelho durante 7 dias consecutivos para             

que fosse mensurado o seu padrão semanal de atividade física. O nível mínimo de              
atividade física foi considerado como 30 minutos diários de atividade física moderada a             

intensa por, pelo menos, 5 dias durante a semana (American College of Sports             

Medicine Position Stand , 1998).  

Os indivíduos foram classificados em: ativos (30 minutos ou mais de atividades            

moderadas e/ou vigorosas por dia); insuficientemente ativos (10 a 29 minutos de            
atividades moderadas e/ou vigorosas por dia); e fisicamente inativos ou sedentários           

(menos de 10 minutos por dia de atividades moderadas e/ou vigorosas) (BUENO, et al.,              
2016). 

 

3.4 Questões estatísticas  

A análise descritiva foi realizada. As variáveis categóricas foram expressas como           

número absoluto e proporção; as variáveis quantitativas serão expressas como média e            

desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil. Para a comparação dos valores do             
escore obtido pelo SGRQ, será realizada a análise de medidas pareadas, por meio do              

teste-T para amostras pareadas ou o equivalente não paramétrico (Wilcoxon rank test).            
Para a análise de correlação entre as variáveis, será usado o coeficiente de correlação              

linear de Pearson.  
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4. RESULTADOS 
 

Foram recrutados para o estudo 35 voluntários, 17 não foram incluídos por fazerem             

parte dos critérios de não inclusão, tendo um total de 18 participantes, representado no              

fluxograma abaixo (figura 2).  

 

Figura 2. Fluxograma da amostra 

Foram avaliados 18 indivíduos que participaram do projeto no período de setembro            
de 2018 a novembro de 2019. A mediana de idade entre os participantes foi de 29 anos                 

(25 – 49) e IMC de 29 (22 – 49).  
Em relação à avaliação da espirometria, metade da amostra apresentou valores           

reduzidos de VEF1,0 (mediana de 76); e um quarto da amostra apresentaram valores             

reduzidos da relação VEF1,0 / CVF. Estes valores são esperados para os asmáticos,             
caracterizando quadros obstrutivos. Os indivíduos se encontravam com asma não          

controlada no ACQ e asma controlada no ACT. Houve um predomínio de participantes             
do sexo feminino (17), os demais dados antropométricos constam na Tabela 1.  
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Tabela 1. Características dos 18 indivíduos avaliados no estudo. 

Características Mediana (IIQ) ou n(%) 

Sexo feminino, n (%) 17 (95) 

Idade 29 (25 – 49) 

IMC 29 (22 – 49) 

ACT 17 (11 – 19)  

ACQ  1,7 (1,1 – 3) 

Teste de Shuttle, metros, Mediana (IIQ) 480 (440 - 560) 

Acelerômetro, passos/dia, mediana (IIQ) 5135 (3897 -7922) 

VEF1 % pré BD  76 (59 – 91) 

CVF % pré BD  88 (71 – 95) 

VEF1/CVF % pré BD  79 (70 – 90)  

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

 

A qualidade de vida foi avaliada antes e após a participação no programa de              
educação para indivíduos asmáticos através do questionário Saint George da Doença           

Respiratória. Os resultados demonstram que houve uma melhora no aspecto          
psicossocial, com redução significativa dos valores, sem diferenças nos demais grupos,           

conforme a tabela 2.  

 

Tabela 2. Análise comparativa da qualidade de vida, antes e após a participação             
no programa de educação para asmáticos 

 Antes Após p* 

Domínio 
sintomas 

58,3 (18,9) 49,1 (20,3) 0,100 
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Domínio 
atividade 

55,1 (19,2) 55,1 (19) 0,992 

Domínio 
psicossocial 

37,4 (15,9) 29, 2 (13,4) 0,020 

Pontuação total 46,3 (14,5) 40,4 (14,5) 0,085 

* Teste T para medidas pareadas 
 

A figura 3 apresenta a análise de correlação entre as variáveis qualidade de vida,              

analisada pelo questionário Saint George da Doença Respiratória (escore total, isto é, a             
soma de todas as respostas positivas do questionário) e a capacidade funcional,            

medida pelo teste de caminhada de Shuttle, em metros. A análise estimou que a              

correlação é moderada, isto é, houve uma correlação entre a maior capacidade no             
teste (mais metros percorridos) e melhores níveis de QV, ou seja, menores valores de              

SGRQ (r = 0,423 IC 95%: - 0,751 - 0,073).  

 

Figura 3. Gráfico de dispersão. O eixo “y” com a pontuação total do questionário Saint George da                 
Doença Respiratória e no eixo “x”, as medidas de distância do teste de caminhada Shuttle, em                
metros.  
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A figura 4 apresenta outra análise realizada, nesta, a correlação entre o domínio             
específico “atividade” do SGRQ e a capacidade funcional em metros. Esta correlação            

foi moderada, isto é, houve uma correlação inversa entre a capacidade no teste (mais              
metros percorridos) e os melhores níveis no domínio atividade do SGRQ (r = -0,423 IC               

95%: -0,751 – 0,073). Isto significa que piores níveis do domínio atividade (valores             

maiores) têm correlação com menores distâncias percorridas, ou seja, menor          

capacidade funcional. 

 

 
Figura 4. Gráfico de dispersão. O eixo “y” com a pontuação do domínio “atividade” do               
questionário Saint George da Doença Respiratória e no eixo “x”, as medidas de distância do teste                
de caminhada Shuttle, em metros. 
 

A figura 5 apresenta a relação entre o domínio específico de impacto            
“psicossocial” do SGRQ e a capacidade funcional através do Shuttle. Esta correlação            

foi moderada, isto é, houve uma correlação inversa entre a capacidade no teste (mais              
metros percorridos) e melhores níveis no domínio “psicossocial” do SGRQ, traduzido           

por valores menores (r = -0,474 IC 95%: -0,777 – 0,009). 
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Figura 5. Gráfico de dispersão. O eixo “y” com a pontuação do domínio “psicossocial” do               
questionário Saint George da Doença Respiratória e no eixo “x”, as medidas de distância do teste                
de caminhada Shuttle, em metros. 

 

A figura 6 apresenta a relação entre o domínio específico “sintomas” do SGRQ e a               
capacidade funcional. Houve uma correlação fraca entre a capacidade no teste (mais            

metros percorridos) e melhores níveis no domínio “sintomas” do SGRQ (r = -0,284 IC              

95%: - 0,673 – 0, 227). 
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Figura 6. Gráfico de dispersão. O eixo “y” com a pontuação do domínio “sintomas” do               
questionário Saint George da Doença Respiratória e no eixo “x”, as medidas de distância do teste                
de caminhada Shuttle, em metros. 
 

O controle da asma foi avaliado por meio dos questionários ACT (figura 7) e do ACQ                
(figura 8). Houve uma correlação moderada entre o baixo controle da asma, ou seja,              

com os menores valores de ACT e a menor qualidade de vida analisada no SGRQ (r: -                 
0,593; IC 95%: -0,842 a – 0,138). O mesmo ocorreu com o questionário ACQ (r: 0,622;                

IC 95%: 0,182 a 0,854), que mostrou uma correlação positiva, pois maiores valores             

também denotam pior controle da doença ligado a menor qualidade de vida, assim             
como é ilustrado na figura 8.  

 
Figura 7. Gráfico de dispersão. No eixo “y” a pontuação do teste de controle da asma (ACT) e no                   
eixo “x”, a pontuação total do questionário Saint George da Doença Respiratória. 
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Figura 8. Gráfico de dispersão. No eixo “y” a pontuação do teste de controle da asma (ACQ) e no                   
eixo “x”, a pontuação total do questionário Saint George da Doença Respiratória. 

 

Foi realizada a análise da relação entre o nível de atividade física dos             
participantes do projeto, medida por meio de acelerometria (média de passos           

contabilizados por sete dias) e a qualidade de vida. Não houve correlação entre o nível               
de atividade física e a qualidade de vida (SGRQ), conforme ilustra a figura 9 (r: - 0,022;                 

IC 95%: - 0,528 a 0,496).  
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Figura 9. Gráfico de dispersão. No eixo “y” a pontuação total do questionário Saint George da                
Doença Respiratória  no eixo “x”, a medida da acelerometria. 
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5. DISCUSSÃO  
 

O presente estudo avaliou a qualidade de vida de indivíduos asmáticos antes e             

após a realização de um programa de educação, esta correlação apresentou           
significância moderada e apenas o domínio psicossocial do SGRQ apresentou melhora           

significante. O estudo também avaliou o grau de controle da doença dos participantes             
através do ACT e do ACQ, a qualidade de vida através do questionário Saint George               

da Doença Respiratória (SGRQ), em seus domínios de atividade, impacto psicossocial,           

sintomas e escore total e avaliou a capacidade funcional dos indivíduos mediante a             
aplicação do Incremental Shuttle Walk Test e da acelerometria. As principais           

correlações obtiveram-se entre capacidade funcional e a qualidade de vida e seus            
domínios, e o controle da doença e qualidade de vida; a acelerometria e o questionário               

de qualidade de vida SGRQ não apresentaram interdependência. 

Foi realizada a análise da relação entre o nível de atividade física dos             
participantes do projeto, medida por meio de acelerometria (média de passos           

contabilizados por sete dias) e a qualidade de vida. Não houve correlação entre o nível               
de atividade física e a qualidade de vida. Na acelerometria, os valores apresentados             

em mediana são de 5135 passos por dia em uma semana. De acordo com tais valores,                

os voluntários avaliados podem ser considerados como insuficientemente ativos, ou          
seja, praticam atividades leves a moderadas (BUENO et al., 2016). Ainda não há             

estudos suficientes que apresentem valores de referência em relação ao nível de            
atividade de pessoa asmáticas. 

Assim como demonstrado na figura 3, os indivíduos com maiores distâncias           

percorridas no ISWT também apresentaram menores pontuações no SGRQ, o que se            
indica uma melhor qualidade de vida. Conforme o artigo de Gonçalves e Carvalho             

(2006), resultados de treino físico mostram que o aumento da capacidade física e             
funcional de indivíduos asmáticos está relacionado com o melhor manejo clínico da            

doença, com mais dias livres de sintomas e com a redução do impacto de fatores               

psicoemocionais, como a depressão e ansiedade, impactando em menores pontuações          
no questionário HRQOL (Health Related Quality of Life Assessment questionnaire), que           

também reflete a qualidade de vida.  
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O indivíduo que possui uma boa capacidade funcional está menos propenso a            
quadros de dispnéia na presença de esforços menores e menos propenso a limitações             

para a realização das atividades de vida diária (AVD’s). Independência é uma fator             
crucial no dia-a-dia do asmático, pois está fortemente ligada ao controle da doença e              

uma boa qualidade de vida do asmático, onde há menos desconfortos respiratórios e             

idas a emergências, menores riscos de depressão e ansiedade, diminuição nas faltas            
do trabalho e escolas, melhor autoestima que se contrapõe a autopercepção de doente             

e dependente (GONÇALVES e CARVALHO, 2006). 
Houve correlação inversa entre a pontuação do domínio atividade do SGRQ e a             

quantidade de metros percorridos pelos participantes no Incremental Shuttle Walk Test,           

ou seja, indivíduos com melhores pontuações no questionário de qualidade de vida,            
menores valores, percorreram mais metros. Na literatura, ainda há poucos estudos que            

mostram confiabilidade entre shuttle e asma. Em um deles, de Labadessa et al. (2014),              
um grupo de 16 adultos asmáticos de idade média de 29 ± 8 anos percorreram 538 ±                 

86 metros; os voluntários do presente estudo apresentaram 18 indivíduos, de idade            

mediana de 29 anos e 480 metros percorridos no teste .  
O estudo de Ushiki A. et al. (2016), sobre função do DPOC e o ISWT, o domínio                 

atividades obteve a pontuação de 30,6 ± 723,7 com 396,8 ± 127 metros percorridos no               
ISWT, considerando voluntários mais e menos graves. Em nosso estudo obteve-se a            

pontuação 55,1 ± 19 no domínio atividade e 480 (440 - 560) metros pelo ISWT. 

Também de acordo com o autor, há correlação entre o grau de obstrução              
pulmonar e metros percorridos no teste, em que quanto maior a gravidade da             

obstrução, maior será sua interferência negativa no ISWT, incluindo distância, tempo,           
cansaço, entre outros. Uma exacerbação diminui a capacidade de troca gasosa, por            

meio da inflamação, aumento de muco e broncoconstrição, o que leva ao indivíduo a              

uma piora da capacidade física. Pode-se relacionar essa condição ao aumento da            
inflamação com ação de citocinas e o aumento de consumo calórico de músculos             

respiratórios e outros mediadores inflamatórios (USHIKI A. et al., 2016). Esta condição            
se assemelha ao que ocorreu neste estudo com asma. 

A pontuação do impacto psicossocial do questionário SGRQ também foi          

correlacionada aos resultados do ISWT, obtendo-se uma correlação inversa, em que           
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indivíduos que apresentavam poucos impactos sociais e psicológicos referente a asma,           
também alcançaram maiores distância no teste incremental.  

No presente estudo foram comparadas as pontuações do questionário de          
qualidade de vida, antes e após o programa educacional. Dentre os três domínios e o               

escore total, apenas o domínio psicossocial demonstrou uma redução significativa. Não           

foram realizados outros testes comparativos antes e depois da intervenção          
educacional, mas ao final do programa foram incentivados a praticar o que foi             

aprendido através de cartilhas contendo exercícios respiratórios e como um protocolo           
individual de caminhada. 

O estudo de Gonçalves e Carvalho (2006) utilizou questionários para qualidade           

de vida (Health Related Quality of Life Assessment questionnaire) e depressão           
(IDATE, BDI) em indivíduos asmáticos que realizaram treinamento físico e um           

programa educacional específico; foram significativas as melhoras no nível de          
depressão e ansiedade e em fatores psicossociais, em que o autor justifica com o              

exercício e a própria percepção da doença. 

No artigo de Candemir e Kaymaz (2017), com 35 indivíduos asmáticos obesos,            
com idas recorrentes a ambulatórios por crises asmáticas, inatividade física, entre           

outras características, foram submetidos à um programa de reabilitação         
multiprofissional, com enfoque fisioterapêutico, nutricional, psicológico e educacional        

durante 8 semanas. O programa proporcionou ao grupo submetido melhor controle da            

doença, diminuição do IMC, diminuição de fatores psicossociais entre outros. A           
ansiedade e depressão foram pontuadas pelo questionário Hospital anxiety and          

depressio n (HAD), em que a pontuação de obesos e acima do peso foi de 10 a 7                 
pontos, o que interfere diretamente na qualidade de vida dos indivíduos. 

O questionário Saint George da Doença Respiratória também foi utilizado neste            

estudo, porém só foram disponibilizados os escores totais antes e após; já a             
intervenção proporcionada pelo presente estudo apresentou pontuação indiferente,        

sem uma diminuição significativa comparada no antes e depois. O domínio impacto            
psicossocial foi apenas citado como um dos fatores que apresentaram melhora com a             

aplicação do programa de reabilitação.  
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Diferente da nossa estrutura de projeto, mas que também obteve bons           
resultados no domínio psicossocial do SGRQ, Candemir e Kaymaz (2017) submeteram           

Indivíduos asmático obesos ao programa de reabilitação pulmonar com suporte de           
intervenção educacional, nutricional e psicológica; a parte educacional persistiu em          

sessões educacionais abordando a doença, autogestão, treinamento físico,        

retreinamento da respiração, técnicas de desobstrução das vias aéreas, conservação          
de energia, aconselhamento sobre medicamentos, aconselhamento dietético e        

questões psicossociais. Teve duração de 2 horas, 2 vezes por semana por 8 semanas              
e feito por uma equipe multiprofissional. 

No programa educacional de Gonçalves e Carvalho (2006) baseou-se em duas           

aulas interativas com duração de quatro horas para explicar a fisiopatologia da asma, o              
uso correto da medicação e um plano de ação, no caso da piora dos sintomas; uma                

programa de exercícios respiratórios que ocorreu na semana previamente descritos          
seguinte por 30 minutos, 2 vezes na semana, durante 3 meses; e um programa de               

condicionamento aeróbio por 12 semanas. A qualidade de vida pós intervenção tem            

uma melhora significativamente no questionário criado pela própria pesquisa,         
principalmente no domínio psicossocial. 

Apesar das estruturas diferentes dos artigos de Candemir e Kaymaz (2017) e            
Gonçalves e Carvalho (2006) citados acima comparado ao nosso estudo, percebemos           

ambos apresentam melhoras, mas aqueles que além da educação expositiva e           

interativa associam ao um programa de exercícios e treinamento físico apresentam           
benefícios a mais, o que fica como proposta para novos estudos em associar nosso              

programa com exercícios. 
O domínio sintomas mostrou fraca correlação com a distância em metros           

percorridos no ISWT. Muitos voluntários obtiveram altas pontuações no domínio de           

sintomas do SGRQ, ou seja, uma pior qualidade respiratória com diversos sintomas de             
altas frequências, com bons valores no Incremental Shuttle Walk Test. Este dado pode             

estar ligado a supervalorização que o indivíduo asmático dá aos seus sintomas.            

Situação similar ocorre em Ushiki A, et al. (2016) em que os valores de VEF1,0%, CV%                

(capacidade vital) e CPT% (capacidade pulmonar total) apresentam correlação fraca          

com o escore sintomas do SGRQ; e Sahin e Naz (2018), indivíduos com asma              
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controlada e descontrolada não apresentam redução significativa do domínio sintomas          
do SGRQ após a aplicação de um programa de reabilitação pulmonar. 

Em comparação com pessoas com asma leve a moderada, aquelas com doença            
mais grave, possuem um pior controle de sintomas ligado a qualidade de vida             

prejudicada (OSADNIK, 2019). Em nosso estudo, é possível ver a representatividade           

do dado acima, visto que houve correlação moderada entre o baixo controle da asma              
pelos questionários ACT e ACQ e a menor qualidade de vida analisada pelo SGRQ. 

Sahin e Naz (2018) também apontaram esta correlação, indivíduos com asma            
parcialmente controlada apresentam pontuação significativamente menor no       

questionário de qualidade de vida (39 pontos), em comparação aos indivíduos não            

controlados (65 pontos), da mesma forma em relação a pontuação do ACT. Isso             
ocorre, pois a asma é definida por vários graus de restrição de fluxo de ar (graus de                 

controle) combinado com sintomas respiratórios, incluindo chiado, dificuldade em         
respirar, aperto no peito e tosse; sintomas como estes, levam à restrição de atividades,              

redução da prática de exercícios, e podem experimentar comorbidades como          

ansiedade e depressão, que levam a uma qualidade de vida reduzida. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Foi possível concluir, a partir deste estudo, que apenas o aspecto psicossocial            
da qualidade de vida (SGRQ) dos indivíduos asmáticos melhorou após a participação            

no programa de educação. A qualidade de vida está correlacionada com uma melhor             

capacidade funcional e o maior controle da doença controle da doença. Há a exceção              
entre o domínio de sintomas do questionário Saint George da Doença Respiratória            

(SGRQ) que não apresenta interdependência com a capacidade funcional do indivíduo.           
Também não foi possível estabelecer relação entre o nível de atividade física, dado a              

partir da acelerometria, e a qualidade de vida do asmático. 
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8. ANEXOS  

Anexo 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido:  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

1 – Tìtulo 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 manovacuometria é um exame que mede a força                 

dos músculos respiratórios com um aparelho chamado manovacuômetro. 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  
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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 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 
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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 dados gerais 
 

DADOS GERAIS 

Nome:_______________________________________________________________    ID: ___________ 
Idade:_____  Data de Nascimento:____/____/____  Sexo:___  Peso:______ Altura:______     IMC:_____ 
Escolaridade: _________________________________ Estado Civil:___________    
Profissão/Ocupação:_________________________________ Quanto Tempo? ____________ 
E-mail:______________________________________________________ 
Endereço:_____________________________________________________ 
Bairro:________________________ Cidade: _____________________________________________   
CEP:__________________________  
Telefone ( ) _________________ Celular ( ) ___________        
Médico:___________________________________ 
 
Pai ou mãe com asma ou rinite? (  ) Sim  (  ) Não 
VOCÊ TEM RINITE OU ALGUM TIPO DE ALERGIA? (  ) SIM (  ) NÃO 
SE SIM, TEM ALERGIA A QUE? __________________________________________ 
VOCÊ TEM ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO? (  ) SIM (  )NÃO  
QUAL?________________________________________________________________ 
VOCÊ TEM ALGUM OUTRO PROBLEMA DE SAÚDE? (  ) SIM (  ) NÃO 
QUAL?________________________________________________________________ 
QUANDO COMEÇOU A TER SINTOMAS DE ASMA?       
______________________________________________________________________ 
DATA DA ÚLTIMA CRISE DE ASMA:_________________________ 
QUAL A PRINCIPAL CAUSA QUE DESENCADEIA SUA CRISE DE ASMA? 
(  ) POEIRA   (  ) MOFO   (  ) PÊLOS DE ANIMAIS   (  ) EXERCÍCIO  
(  ) ANSIEDADE OU FATORES EMOCIONAIS   (  )  MEDICAÇÕES  
(  ) REFLUXO GASTROESOFÁGICO  (  ) ALIMENTOS 
(  ) OUTROS : __________________________________________________________ 
 
VOCÊ FUMA? (  ) SIM  (  ) NÃO 
JÁ FUMOU? (  ) SIM  (  ) NÃO 
SE SIM, QUANTOS CIGARROS POR DIA? _________________________________ 
POR QUANTOS ANOS? ____________________________________ 
PAI OU MÃE FUMANTE? (  ) SIM  (  ) NÃO 
CONVIVE COM FUMANTE? (  ) SIM  (  ) NÃO 
 
VOCÊ USA BRONCODILATADOR (BOMBINHA)? (  ) SIM  (  ) NÃO 
SE SIM, QUAL? ______________________________________________________________ 
VOCÊ USA OUTRO MEDICAMENTO PARA ASMA?(  ) SIM  (  ) NÃO 
SE SIM, QUAL? ______________________________________________________________ 
  
VOCÊ CONHECE O MEDIDOR DE PICO DE FLUXO? (  ) SIM  (  ) NÃO 
SE SIM, VOCÊ USA? ( ) SIM ( ) NÃO  
 
FAZ ATIVIDADES FÍSICA? (  ) SIM  (  ) NÃO 
SE SIM, QUAL TIPO DE ATIVIDADE FÍSICA? ________________________        
PERIODICIDADE:_______________X POR SEMANA 
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TEM ALGUM PROBLEMA ORTOPÉDICO? (  ) SIM  (  ) NÃO 
SE SIM, QUAL? ____________________________________________________________ 
VOCÊ JÁ FEZ FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA? (  ) SIM  (  ) NÃO 
JÁ FEZ ESPIROMETRIA? (  ) SIM  (  ) NÃO 
DATA DA ÚLTIMA ESPIROMETRIA: _________________________ 
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Anexo 4 – Teste de controle da asma (ACT) 

NAS ÚLTIMAS QUATRO SEMANAS:   

Q1. A asma prejudicou suas atividades no trabalho, 
na escola ou em casa? Pontos 

Nenhuma vez 5 

Poucas vezes 4 

Algumas vezes 3 

Maioria das vezes 2 

Todo o tempo 1 

Q2. Como está o controle da sua asma? 
  

Totalmente descontrolada 5 

Pobremente controlada 4 

Um pouco controlada 3 

Bem controlada 2 

Completamente controlada 1 

Q3. Quantas vezes você teve falta de ar? 
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De jeito nenhum 5 

Uma ou duas vezes por semana 4 

Três a seis vezes por semana 3 

Uma vez ao dia 2 

Mais que uma vez ao dia 1 

Q4. A asma acordou você à noite ou mais cedo que 
de costume? 

  

De jeito nenhum 5 

Uma ou duas vezes 4 

Uma vez por semana 3 

Duas ou três noites por semana 2 

Quatro ou mais noites por semana 1 

Q5. Quantas vezes você usou o remédio por inalação 
para alívio? 

  

De jeito nenhum 5 

Uma vez por semana ou menos 4 
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Poucas vezes por semana 3 

Uma ou duas vezes por dia 2 

Três ou mais vezes por dia 1 

O escore do questionário é calculado a partir da soma dos valores de             
cada questão, as quais valem de 1 a 5 pontos. As respostas que indicam              
maior controle da asma devem receber maior pontuação. Dessa forma, o           
escore do questionário varia entre 5 e 25 pontos: quanto maior o escore,             
mais controlada 

é a asma. 

*Adaptado de Roxo et al, 2010. 
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Anexo 5 –  Questionário de controle da asma  (ACQ) 
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Anexo 6 - Questionário Saint George na Doença Respiratória (SGRQ) 
 
Questionário do Hospital Saint George na Doença Respiratória modificada para três meses (SGRQm)  
 
 
Antes de preencher o questionário: Assinale com um "x" a resposta que descreve melhor seu estado de saúde:                  
Muito bom ( )1 Bom ( )2 Moderado ( )3 Mau ( )4 Muito Mau ( )5  
 
PARTE 1  
Nas perguntas abaixo, assinale aquela que melhor identifica seus problemas respiratórios nos últimos 3 meses.               
Obs.: Assinale um só quadrado para cada pergunta. 
 Durante os últimos 3 meses: 
 

Durantes os  
últimos 3  
meses: 

maioria dos dias   
da semana 

vários dias da   
semana 

alguns dias no   
mês 

só com  
infecções 
respiratórias 

nunca 

tive tosse      

 tive catarro      

tive falta de ar      

tive “chiado no   
peito” 

     

 
1.  Quantas crises graves de problemas respiratórios você teve:  
mais de 3 (  )     3 (  )      2 (  )     1 (  )    nenhuma (  ) 
 
2. Quanto tempo durou a pior destas crises? (Passe para a pergunta 7 se não teve crises graves)  
1 semana ou mais (  )   3 ou mais dias (  )   1 ou 2 dias (  )    menos de 1 dia (  ) 
 
3. Durante os últimos 3 meses, em uma semana considerada como habitual, quantos dias bons (com poucos                 
problemas respiratórios ) você teve:  
nenhum dia(  )  1 ou 2 dias(  )  3 ou 4 dias(  ) quase todos os dias(  ) todos os dias(  ) 
 
4. Se você tem " chiado no peito", ele é pior de manhã?  
não (  )               sim (  ) 
 
 
PARTE 2  
 
Seção 1  
 
Assinale 1 só quadrado para descrever a sua doença respiratória:  
É o meu maior          causa-me muitos          causa-me alguns         não me causa  
problema                      problemas                     problemas                   problemas 
            (  )                                (  )                                  (  )                                (  ) 
 

 
Se você já teve um trabalho pago, assinale um dos quadrados: (passe para a seção 2, se você não trabalha)  
Minha doença respiratória obrigou-me a parar de trabalhar (  )  
Minha doença respiratória interfere (ou interferiu) com o meu trabalho normal ou já me obrigou a mudar    de trabalho (  ) 
Minha doença respiratória não afeta (ou não afetou) o meu trabalho (  ) 
 

Seção 2  

As respostas abaixo referem-se às atividades que normalmente lhe têm provocado falta de ar nos últimos dias. Assinale                  
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com um "x" cada questão abaixo, indicando a resposta “concordo" ou “não concordo", de acordo com o seu caso:  

Sentado/a ou deitado/a                                               Concordo (  )  Não concordo (  ) 

Tomando banho ou vestindo                                       Concordo (  ) Não concordo (  )  

Caminhando dentro de casa                                       Concordo (  ) Não concordo (   ) 

Caminhando em terreno plano                                   Concordo (   ) Não concordo (   )  

Subindo um lance de escada                                     Concordo (   ) Não concordo (   ) 

Subindo ladeiras                                                         Concordo (   ) Não concordo (   )  

Praticando esportes ou jogos que impliquem esforço físico  

Concordo (  ) Não concordo (   ) 
 
 

 

 
  
  

 

Seção 3  

Mais algumas perguntas sobre a sua tosse e a sua falta de ar nos últimos dias. Assinale com um "x" cada pergunta                      
abaixo, indicando a resposta “concordo" ou “não concordo", de acordo com seu caso:  

Minha tosse causa-me dor                                                      Concordo (   ) Não concordo (   )  

Minha tosse me cansa                                                            Concordo (   ) Não concordo (   )  

Tenho falta de ar quando falo                                                 Concordo (   ) Não concordo (   )  

Tenho falta de ar quando me inclino para a frente                 Concordo (   ) Não concordo (   ) 

Minha tosse ou falta de ar perturba o meu sono                    Concordo (   ) Não concordo (   )  

Fico exausto/a com facilidade                                                 Concordo (   ) Não concordo (   )  

Seção 4  

Perguntas sobre outros efeitos causados pela sua doença respiratória nos últimos dias. Assinale com um "x"                
cada questão abaixo, indicando a resposta “concordo" ou “não concordo", de acordo com seu caso:  

 

Minha tosse ou falta de ar me deixam envergonhado/a em público  

Concordo (   ) Não concordo (   )  

Minha doença respiratória é inconveniente para a minha família, amigos ou vizinhos  

Concordo (   ) Não concordo (   )  

Tenho medo, ou mesmo pânico quando não consigo respirar  

Concordo  Não concordo   

Sinto que a minha doença respiratória escapa ao meu controle  

Concordo (   ) Não concordo (   )  
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Eu não espero nenhuma melhora da minha doença respiratória  

Concordo (   ) Não concordo (   )  

Minha doença me debilitou fisicamente, o que faz com que eu precise da ajuda de alguém  

Concordo (   ) Não concordo (   )  

Fazer exercício é arriscado para mim  

Concordo (   ) Não concordo (   )  

Tudo o que eu faço parece ser um esforço muito grande  

Concordo (   ) Não concordo (   ) 

Seção 5  

Perguntas sobre sua medicação. Caso não tenha medicação, passe para a seção 6. Assinale com um “x"                 
cada pergunta abaixo, indicando a resposta “concordo" ou “não concordo", de acordo com seu caso: 
 
minha medicação não está me ajudando muito  
Concordo (   ) Não concordo (   )  
 
fico envergonhado/a ao tomar medicamentos em público  
Concordo (   ) Não concordo ( )  
 
minha medicação me provoca efeitos colaterais desagradáveis  
Concordo (  ) Não concordo (  ) 
 
minha medicação interfere muito com o meu dia-a-dia  
Concordo (   ) Não concordo (   )  

Seção 6  

As perguntas seguintes se referem às atividades que podem ser afetadas pela sua doença respiratória. Assinale                
com um "x" cada pergunta abaixo, indicando a resposta “concordo", se pelo menos uma parte da frase se aplica ao                    
seu caso; se não, assinale “não concordo".  
Levo muito tempo para me lavar ou me vestir  
Concordo (   ) Não concordo (  ) 
Demoro muito tempo ou não consigo tomar banho de chuveiro ou na banheira  
Concordo (   ) Não concordo (   ) 
 
Ando mais devagar que as outras pessoas, ou tenho que parar para descansar  
Concordo (   ) Não concordo (   ) 
 
Demoro muito tempo para realizar as tarefas como o trabalho de casa, ou tenho que parar para descansar 
Concordo (   ) Não concordo (   ) 
 
Quando eu subo um lance de escada, vou muito devagar, ou tenho que parar para descansar 
Concordo (   ) Não concordo (   ) 
 
Se eu estou apressado/a ou caminho mais depressa, tenho que parar para descansar ou ir mais devagar 
Concordo (   ) Não concordo (   ) 
 
Por causa da minha doença respiratória, tenho dificuldade para desenvolver atividades como: subir ladeira, carregar               
objetos subindo escadas, dançar  
Concordo (   ) Não concordo (   ) 
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Por causa da minha doença respiratória tenho dificuldades para desenvolver atividades como: carregar grandes              
pesos, fazer “cooper”, andar rápido (8km/h) ou nadar  
Concordo (   ) Não concordo (   ) 
 
Por causa da minha doença respiratória tenho dificuldades para desenvolver atividades como: trabalho manual              
pesado, correr, nadar rápido, ou praticar esportes muito cansativos  
Concordo (   ) Não concordo (   ) 
 
Seção 7 
 
Nós gostaríamos de saber como sua doença respiratória habitualmente afeta seu dia a dia. Assinale com um “x” a                   
resposta “concordo” ou “não concordo”; (Não esqueça que “concordo” só se aplica ao seu caso quando não puder                  
fazer está atividade devido à sua doença respiratória) 
 
Não sou capaz de praticar esportes ou jogos que impliquem esforço respiratório  
Concordo (   ) Não concordo (   ) 
 
Não sou capaz de sair de casa para me divertir  
Concordo (   ) Não concordo (   ) 
 
Não sou capaz de sair de casa para fazer compras  
Concordo Concordo (   ) Não concordo (   ) 
 
Não sou capaz de fazer o trabalho de casa  
Concordo (   ) Não concordo (   ) 
 
Não sou capaz de sair da cama ou da cadeira  
Concordo (   ) Não concordo (   ) 
 
A lista seguinte descreve uma série de outras atividades que o seu problema respiratório pode impedir você de                  
realizar (Você não tem que assinalar nenhuma das atividades, pretendemos apenas lembrá-lo/la das atividades que               
podem ser afetadas pela sua falta de ar).  
Dar passeios a pé ou passear com o seu cachorro  
Fazer o trabalho doméstico ou jardinagem  
Ter relações sexuais  
Ir à igreja, bar ou a locais de diversão  
Sair com mau tempo ou permanecer em locais com fumaça de cigarro  
Visitar a família e os amigos ou brincar com as crianças  
 
Por favor, escreva qualquer outra atividade importante que sua doença respiratória pode impedir você de fazer.  
 
____________________________________________________________________  
Assinale com “x" somente a resposta que melhor define a forma como você é afetado/a pela sua doença respiratória:  
 
Não me impede de fazer nenhuma das coisas que eu gostaria de fazer (  )  
Me impede de fazer uma ou duas coisas que eu gostaria de fazer (  )  
Me impede de fazer a maioria das coisas que eu gostaria de fazer (   )  
Me impede de fazer tudo o que eu gostaria de fazer (   )  
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