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Resumo
Introdução: A determinação da qualidade de vida (QV) de crianças asmáticas
é importante, pois, a asma grave ou com sintomas mal controlados, pode
impedir a participação em atividades esportivas, prejudica o sono e o
rendimento escolar, o que contribui para uma qualidade de vida ruim9.
Objetivos: Avaliar a relação entre qualidade de vida, capacidade de exercício,
e qualidade de sono de crianças asmáticas. Materiais e métodos: Trata-se de
um estudo observacional do tipo analítico transversal. A dispneia e a fadiga de
membros inferiores foi alvaliada através da Escala 10-point Borg category-ratio
(CR10); a espirometria, utilizando um espirômetro portátil digital KOKO®
(Longmont, Estados Unidos da América); a qualidade de sono e presença de
distúrbios do sono, utilizando a Escala de distúrbio de sono para crianças
(EDSC); a capacidade funcional, pelo teste do degrau de 6 minutos (TD6); e a
qualidade de vida pelo Questionário sobre a Qualidade de Vida na Asma
Pediátrica (QQVAP). O acelerômetro Actilife GT3X foi usado para classificação
do nível de atividade física. Foi utilizado o SPSS 17, nível de significância de
5%, e o teste de Kolmogorov-Smirnov para normalidade de dados. A estatística
descritiva se deu através de médias, desvio padrão e porcentagem. Os testes
“t” e ANOVA oneway foram usados para análises comparativas da qualidade
de vida. O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado entre as variáveis
quantitativas e os escores do QQVAP. Foram realizadas análises de regressão
linear múltipla (método backward) entre as variáveis que se correlacionaram.
Resultados: Participaram 45 crianças asmáticas de ambos os sexos (60% masculino), de faixa etária entre 7-12 anos. Dentre elas, 51,1% tinham asma de
intermitente à leve, e 48,9% tinham asma moderada à grave. Os distúrbios
observados foram: Distúrbio respiratório de sono (n=20), Hiperhidrose do sono
(n=12), e Distúrbio de início e manutenção do sono (n=2). A amostra foi
composta por 71,1% de crianças sedentárias ou com nível de atividade física
leve. A média de TD6-T foi 175,9±32,9. As médias do QQVAP para o escore
Total, e domínios: sintomas (S), limitação de atividades (LA) e Função
emocional (FE), foram respectivamente, 5,5±1,2; 5,6±1,3; 4,9±1,4; 5,7±1,3. A
gravidade da asma, a qualidade de sono, e à dispneia sentida após o TD6,
explicaram 31% da variação do escore total do QQVAP, e 35,6% do domínio
xiv

de sintomas. A dispneia após o 60 minuto de TD6 explicou a 7,2% para o
domínio LA, e a gravidade em conjunto com o sono, explicaram 16,2% para o
escore FE. Conclusão: Os achados do presente estudo sugerem que em
crianças asmáticas, a qualidade de vida pode estar relacionada à gravidade da
asma, a qualidade de sono, e à dispneia sentida após exercícios físicos.
Palavras chave: Asma; Criança; Qualidade de vida; Exercício; Dispneia; Sono.

xv

Abstract
Introduction: The determination of the quality of life (QoL) of asthmatic children
is important because, severe or poorly controlled asthma symptoms, may
prevent participation in sports activities, impairs sleep and school performance,
which contributes to worse quality of life. Objectives: To evaluate the
relationship between quality of life, exercise capacity, and quality of asthmatic
children sleep. Objectives: To avaluate the relationship between quality of life,
exercise capacity and capacity of sleep of asthmatic children. Methods: This
study is an observational cross sectional. Dyspnea and fatigue of the lower
limbs were assessed by the 10-point Borg scale category-ratio (CR 10);
spirometry, using a digital portable spirometer KOKO® (Longmont, United
States of America); quality of sleep and presence of sleep disorders, using The
Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC); for functional capacity, the 6MST
was used; and for quality of life, the Pediatric Asthma Quality of Life
Questionnaire (PAQLQ). The accelerometer Actilife GT3X was used for
physical activity level classification. We used the SPSS 17, assigning the
significance level of 5%, and Kolmogorov-Smirnov test for normality of data.
Descriptive statistics are given as mean, standard deviation and percentage.
The "t" test and oneway ANOVA were used for comparative analysis of the
quality of life. The Pearson correlation coefficient was used between
quantitative variables and PAQLQ scores. Multiple linear regression analysis
(backward method) between the variables that correlated were made. Results:
were 45 asthmatic children of both sexes (60% - male), at age 7-12 years.
Among them, 51.1% had asthma intermittently to light, and 48.9% had
moderate to severe asthma. The following sleep disorders were observed:
sleep-disordered breathing (n = 20), sleep hyperhydrosis (n = 12), and
disorders of initiating and maintaining sleep (n = 2). The sample consisted of
71.1% of sedentary children or with low physical activity level. The 6MST-T
average was 175.9 ± 32.9. QQVAP mean for the Total score and domains:
symptoms, activity limitation (AL) and emocional function (EF) were,
respectively, 5.5±1.2; 5.6±1.3; 4.9±1.4; 5.7±1.3. Asthma severity, sleep quality,
and dyspnea felt after 6MST, explained 31% of the change in total score
QQVAP, and 35.6% of domain symptoms. Dyspnea after 6 minutes of TD6,
xvi

7.2% for the AL field and gravity level in combination with sleep, to 16.2%
explained EF score. Conclusion: The findings of this study suggest that in
asthmatic children, the quality of life may be related to asthma severity, sleep
quality, and dyspnea felt after exercise.

Keywords: Asthma; Child; Quality of life; Exercise; Dyspnea; Sleep.
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1 INTRODUÇÃO
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A asma é definida como uma doença crônica das vias aéreas,
caracterizada pela obstrução difusa ao fluxo aéreo, a qual é reversível
espontaneamente ou com tratamento. Essa doença também é caracterizada
por inflamação crônica com importante atuação de mastócitos e eosinófilos;
hiperreatividade brônquica (HRB) a estímulos específicos e inespecíficos; e
episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse,
particularmente à noite e pela manhã 1.
A limitação ao fluxo aéreo deve-se à broncoconstrição aguda, edema,
formação de tampões de muco e remodelamento das vias aéreas. Caso a
doença não for bem controlada, o indivíduo com asma pode ter limitação
permanente ao fluxo aéreo, limitação física e social significativa, ou vir a óbito
devido às crises graves2.
A asma é a doença crônica mais comum em crianças, as quais podem
apresentar os sintomas nos primeiros anos de vida. A predisposição genética
para o desenvolvimento de resposta mediada por IgE a aeroalérgenos comuns
(atopia), aliado à exposição precoce aos ácaros domésticos, fungos e
alérgenos derivados de animais contribuem para a sensibilização e
desenvolvimento da doença ainda na primeira infância1,2.
Cerca de 70% das crianças asmáticas iniciam seus sintomas durante os
primeiros anos de vida, porém, muitas vezes o diagnóstico só pode ser
confirmado com o passar dos anos. Parte dessas crianças desenvolvem hiperreatividade brônquica e sintomas de asma moderada a grave ao redor dos oito
anos de idade, enquanto a maioria delas continua com quadro de asma leve
intermitente. Quanto ao prognóstico, é possível que a doença desapareça até
a puberdade, entretanto a maioria continuará a sofrê-la até a fase adulta, pois
ainda que o paciente se mantenha sem grande parte dos sintomas,
frequentemente permanecem a HRB e a tosse2.
O diagnóstico é dado pela avaliação clínica (diagnóstico clínico),
podendo ser confirmado por métodos funcionais (diagnóstico funcional), os
quais são: espirometria, teste de broncoprovocação, teste de exercício com
demonstração de broncoespasmo excessivo, e avaliação da variabilidade
exagerada do pico de fluxo expiratório medido de forma seriada. No caso de
crianças abaixo de cinco anos, os métodos funcionais são opções limitadas,
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dessa forma, o diagnóstico para essa faixa etária deve ser dado com base no
julgamento clínico, considerando juntamente a história familiar da doença1.
Uma situação agravante, comum em indivíduos com asma, é a asma
noturna. Tal condição pode ser identificada por episódios característicos de
tosse, chiado, falta de ar ou aperto no peito, à noite ou ao despertar de manhã.
Esses sintomas interrompem o sono e prejudicam o desempenho das
atividades diárias. Sendo de grande importância o uso de agentes antiinflamatórios e corticosteróides orais ou inalados para tratamento e controle da
doença3.
Outra condição comumente encontrada em alguns pacientes asmáticos
é a asma induzida pelo exercício (AIE), a qual é caracterizada pela ocorrência
de um estreitamento agudo das vias aéreas, que ocorre não durante, mas
poucos minutos após completarem uma atividade física vigorosa 4.
Episódios de AIE são mais comuns em crianças devido a maior atividade
típica nessa faixa etária, e podem ser atenuados através de aquecimento físico
antes do exercício, controle ambiental para que o ar seja mais quente e úmido,
e uso de intervenções farmacológicas por inalação de beta-2-agonista. O uso
de beta-2-agonista assegura um controle mais efetivo, permitindo que a criança
escolha a modalidade de exercício de sua preferência 2.
O II Consenso Brasileiro no Manejo da Asma, 1998 afirma que um bom
condicionamento físico resulta em uma melhor ventilação com o mesmo grau
de esforço e, portanto, em menor AIE; porém exercício regular não reduz o
grau de hiper-reatividade brônquica (HRB) na asma, e não “cura” a doença 2.
Estima-se que 40-90% dos indivíduos asmáticos apresentam HRB induzida
pelo exercício4, o que pode determinar uma menor tolerância à atividade física
e um estilo de vida mais sedentário quando comparados a grupos saudáveis5.
Estudos apontam que crianças e adolescentes com asma intermitente,
leve e moderada, e com bom controle da doença, podem atingir níveis de
capacidade funcional semelhantes aos de saudáveis, independente da
ocorrência de HRB induzido pelo exercício, desde que o nível de atividade
física seja adequado. Esse resultado foi verificado tanto em testes máximos
quanto em submáximos por diferentes pesquisadores6,7,8, entretanto, o mesmo
não é esperado em crianças com nível de asma grave.
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Em 2012 estudo realizado com crianças e adolescentes asmáticos
apontou que a capacidade física pode ser prejudicada por limitações
ventilatórias somente na asma severa, na qual mecanismos complexos são
envolvidos na fisiopatologia da doença, mas é improvável que isso ocorra em
asma leve para moderada, controlada7.
Até pouco tempo atrás, estudos relacionados à asma focavam
principalmente no tratamento e prevenção de crises, utilizando medidas
ambientais e medicamentais. Porém com o avanço das formas de tratamento e
melhora do prognóstico, as atenções se voltaram para a avaliação e
incremento da qualidade de vida9.
A determinação da qualidade de vida (QV) de crianças e adolescentes
asmáticos é importante, uma vez que, a asma grave ou com sintomas mal
controlados, como já relatados anteriormente, impede a participação desses
indivíduos em atividades esportivas, prejudica o sono e o rendimento escolar, o
que contribui para uma qualidade de vida ruim9.
A discussão do modelo de abordagem global do indivíduo inserido num
contexto biopsicossocial torna a avaliação da qualidade de vida um parâmetro
essencial nos programas de reabilitação, um importante indicador em testes
clínicos, estratégias de melhoria na prática clínica, pesquisa e avaliação dos
serviços de saúde10-12.
Em crianças, a medida de QV por muito tempo foi baseada na medida
convencional da gravidade da asma, na mensuração da função pulmonar, na
presença e na intensidade dos sintomas, na necessidade de medicação e de
discussão com os pais13. Contudo, essa forma convencional tem sido
substituída por entrevistas diretas às crianças, devido às evidências de que
parâmetros clínicos têm fraca correlação com o que a criança está sentindo e
como estão suas funções diárias. Além disso, alguns autores relatam que os
pais podem não perceber adequadamente a QV em seus filhos com asma9,13.
Os questionários escritos (QE) têm sido os principais instrumentos
empregados na avaliação da QV e podem ser gerais ou doença-específicos.
Sendo estes últimos os mais utilizados geralmente9.
No Brasil, foi publicado em 2005 uma versão com a adaptação e
validação do Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ-A)9 para
crianças e adolescentes brasileiros com asma, porém apenas em 2007, foi
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divulgada publicamente uma versão do questionário validado 14,15.

Desde

então, esta versão vem sendo utilizada em diversos estudos com a população
pediátrica16-18.
Sabe-se que a asma tem impacto em diversos âmbitos da vida do
indivíduo asmático, dentre os quais se destacam: atividades de vida diária,
sono, atividades sociais, esporte e recreação19. Entretanto não temos
conhecimento na literatura de estudos que tenham investigado a relação entre
qualidade de sono e qualidade de vida avaliada pelo Questionário sobre a
Qualidade de Vida na Asma Pediátrica em amostras de crianças brasileiras
com idade entre 7 e 12 anos. Também são escassos ainda, os que avaliam a
relação da qualidade de vida com a capacidade de exercício na referida
população18.
Em 2013, um estudo realizado com adolescentes asmáticos destacou o
teste do degrau de seis minutos (TD6), como uma opção na avaliação da
capacidade de exercício por refletir o incômodo que a asma provoca na prática
das atividades da vida diária. O mesmo também verificou que respostas ao
TD6 como: dispneia e fadiga de membros inferiores estão relacionadas à
qualidade de vida desta população 17. Entretanto não foi investigada a mesma
relação na população infantil, a qual constitui uma maioria dentre os pacientes
asmáticos.
Diante do exposto, o propósito desse estudo foi avaliar a relação
existente entre qualidade de vida de crianças asmáticas com as respostas
cardiorrespiratórias, dispneia e fadiga de membros inferiores ao TD6, bem
como verificar a relação entre a qualidade de vida e a ocorrência de distúrbios
do sono dessa amostra.
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1.1 Objetivos do estudo

1.1.1 Objetivo Geral
 Avaliar a relação entre qualidade de vida, capacidade de
exercício e qualidade de sono de crianças asmáticas.
1.1.2 Objetivos Específicos
 Comparar a qualidade de vida na asma pediátrica, entre crianças
com diferentes níveis de gravidade, e de controle da asma.
 Verificar as possíveis correlações entre a qualidade de vida na
asma pediátrica e as seguintes variáveis: dispneia, fadiga de
membros inferiores sentidas após o TD6, média de degraus
subidos e descidos no TD6, variáveis espirométricas basais,
variáveis cardiorrespiratórias após o TD6, e tempo de diagnóstico
da doença.
 Verificar a ocorrência de distúrbios do sono em crianças
asmáticas, e relacionar a qualidade de vida com o escore total da
EDSC, e com a presença de distúrbio respiratório do sono.
 Comparar a qualidade de vida na asma pediátrica, entre as
crianças de diferentes sexos e classificação nutricional.
1.2 Hipóteses do estudo

1.2.1 H0
Não há relação entre a qualidade de vida, e capacidade de exercício ou
qualidade de sono de crianças asmáticas.

1.2.2 Ha
Há relação da qualidade de vida, e capacidade de exercício, ou
qualidade de sono de crianças asmáticas.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

8

2.1 Aspectos éticos
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e obteve parecer
favorável, segundo o protocolo de número: 876.304 (Apêndice 1).
As crianças participantes da pesquisa e seus responsáveis receberam
explicações sobre o contexto do estudo, importância do mesmo, assim como
os procedimentos a serem realizados. Também foi explicado acerca do risco
em participar da pesquisa, que era mínimo: cansaço durante a avaliação.
Foram dadas orientações aos voluntários sobre como realizar os testes,
sobre o período de descanso dado entre as avaliações e da possibilidade de
interrupção da avaliação quando a criança quisesse. Quanto aos benefícios, as
crianças e seus responsáveis receberam a análise dos dados colhidos em cada
teste, que foram disponibilizados para o encaminhamento ao médico
responsável pela criança.
Os dados foram coletados após a assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) pelos responsáveis (Anexo 01) e do Termo de
Assentimento assinado pelas crianças (Anexo 02). Foram respeitados os
aspectos éticos relacionados à pesquisa com seres humanos, conforme
determinado pela resolução 446/12 do Conselho Nacional de Saúde.

2.2 Caracterização da pesquisa
Trata-se de um estudo observacional, do tipo analítico transversal 20.

2.3 População
A população do presente estudo foi constituída por crianças na faixa
etária entre 7 e 12 anos completos, com diagnóstico de asma.

2.4 Amostra
Foi determinado que o tamanho da amostra de 24 pacientes em cada
grupo (segundo a gravidade da asma) seria suficiente para detectar uma
diferença mínima de 1,0 (± 0,5) ponto no QQVAP, com poder de 80,0% e nível
de significancia de p=0,05. As crianças participantes do estudo foram
encaminhadas por médicos especialistas (pediatra, pneumologista) a partir do
ambulatório público da Policlínica de Neópolis -Natal, Rio Grande do Norte.
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Todas as crianças da faixa etária estabelecida, que atenderam aos
critérios de inclusão e que aceitaram participar do estudo, fizeram parte da
amostra. Também foi necessária a assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), e do Termo de Assentimento.

2.5 Critérios de inclusão
Foram incluídas crianças de ambos os sexos, na faixa etária entre 7 a 12
anos completos, com diagnóstico de asma. As mesmas deveriam estar sendo
atendidas na Policlínica de Neópolis. A classificação da asma e o tratamento
padronizado foram de responsabilidade médica. Além disso, as crianças não
deveriam ter: doença cardíaca, neuromuscular, reumática, osteomusculares ou
ortopédicas diagnosticadas, nem sequelas neurológicas associadas que
impedissem a realização do protocolo proposto para este estudo. Também não
foram inclusas crianças que tiveram infecções nas vias aéreas ou crises nas
três semanas que antecederam a realização dos testes17, 21.

2.6 Critérios de exclusão
Foram excluídas do estudo as crianças que não conseguiram realizar a
prova de função pulmonar 22, ou qualquer uma das avaliações presenciais
propostas, de acordo com as recomendações. Também foram excluídas as que
desistiram de participar da pesquisa durante as etapas de avaliação.

2.7 Seleção dos sujeitos

2.7.1 Seleção dos hospitais
Foi feito um contato prévio com a direção da Policlínica de Neópolis para
solicitação da carta da anuência. Após a apresentação do projeto e
esclarecimento acerca dos objetivos, importância, procedimentos e resultados
esperados, a carta de anuência nos foi concedida.

2.7.2 Contato inicial
Após o encaminhamento feito pelos médicos do ambulatório do referido
hospital, foi realizado o primeiro contato por telefone entre pesquisadores e os
pais/responsáveis da criança. Foram explicados os objetivos, a importância e
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procedimentos do estudo. Também foram dadas recomendações para o dia da
avaliação de capacidade de exercício tais como: não realizar atividade física
extenuante no dia anterior, ir com roupa e calçados confortáveis, não ter
realizado refeição volumosa pelo menos 3 horas antes dos procedimentos; e
trazer medicamento broncodilatador de resgate indicado pelo médico
responsável, bem como o espaçador23-25.
Os

responsáveis

pelas

crianças

podiam

tirar

dúvidas

e

caso

concordassem com a participação da criança na pesquisa deveriam assinar o
TCLE no primeiro encontro.

2.8 Instrumentos de medida e procedimentos

2.8.1 Ficha de avaliação da fisioterapia
Uma ficha de avaliação (Anexo 03) foi utilizada para registrar os
seguintes dados: pessoais (Nome, data de nascimento, idade, sexo, contato,
bairro, escola que estuda, série e turma, turno de aulas); dados sobre a doença
(classificação

da

asma,

médico

responsável,

tempo

de

diagnóstico,

medicações em uso); hábitos de vida (condições de moradia, presença ou
ausência de fumantes em casa, pratica de atividade física referida); e variáveis
das seguintes avaliações: antropométrica (peso, altura, índice de massa
corporal, percentil, classificação nutricional), respiratória (padrão ventilatório,
tipo de tórax, dispneia e cansaço referidos), espirometria (dados pré e pós uso
de broncodilatador), Teste do Degrau dos 6 minutos (desempenho em número
de degraus subidos e descidos, dispneia, fadiga de membros inferiores, e
variáveis cardiorrespiratórias antes, durante e após o teste), Escala de
Distúrbio de Sono em Crianças (EDSC) e Questionário sobre a Qualidade de
Vida na Asma Pediátrica (QQVAP).

2.8.2 Avaliação das medidas antropométricas
Para a avaliação da altura e do peso corporal foi utilizada uma balança
mecânica médica com estadiômetro acoplado (Modelo 110-CH, Welmy, Brasil),
para tanto, a criança foi orientada a retirar o calçado, e se posicionar em
posição ortostática, de costas para a balança.
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Para calcular o Índice de Massa Corpórea (IMC) foi utilizada a fórmula
peso/altura2. Em seguida, o crescimento e o estado nutricional de cada criança
foram avaliados utilizado o software da Organização Mundial da Saúde WHO
Anthro Plus26, o qual, após a introdução dos dados: nome, data de nascimento,
sexo, peso e altura, fornece automaticamente a classificação nutricional da
seguinte forma:


Percentil inferior a 3 – baixo peso;



Percentil igual a 3 e inferior a 85 – peso saudável (eutrófico);



Percentil igual a 85 e inferior a 97 – sobrepeso;



Igual ou acima do percentil 97 – obesidade.

2.8.3 Verificação dos sinais vitais, saturação periférica de oxigênio (SpO2),
dispneia e fadiga de membros inferiores
A frequência respiratória foi verificada através da contagem das
incursões respiratórias, durante um minuto controlado por um relógio comum
de pulso. As percepções subjetivas, da dispneia e da fadiga de membros
inferiores, foram avaliadas através da Escala 10-point Borg category-ratio
(CR10)27.
A frequência cardíaca (FC) e saturação periférica de oxigênio (SpO2)
foram verificadas por meio de um oxímetro de pulso OxyWatch Pulse Oximeter
MD300C631 (China). Quanto a pressão arterial sistêmica (PAS), esta foi
aferida por meio de um esfigmomanômetro digital Visomat® Handy IV (UEBE
MEDICAL GmbH, Alemanha) (Figura 1), no antebraço esquerdo, com o mesmo
apoiado pelo pesquisador na altura do coração (seguindo às recomendações
descritas no manual do equipamento).
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Figura 1: Esfigmomanômetro digital Visomat® Handy IV (UEBE MEDICAL GmbH,
Alemanha) e o Oxímetro de pulso OxyWatch Pulse Oximeter MD300C631 (China).

As aferições de FC, FR, SpO2, da dispneia e fadiga de membros
inferiores foram feitas nos seguintes momentos: antes e logo após a
espirometria; antes, durante, e logo após o Teste do degrau de 6 minutos
(TD6).
A PAS foi avaliada nos momentos citados anteriormente com exceção
do período de execução do TD6.
2.8.4 Avaliação da função pulmonar
A espirometria foi realizada utilizando um espirômetro portátil digital
KOKO® (Longmont, Estados Unidos da América) (Figura 2). O equipamento
segue

as

recomendações

da American

Thoracic

Society e European

Respiratory Society (ATS e ERS)28.
A acurácia do equipamento foi checada nos dias de avaliação através da
calibração manual utilizando uma seringa de 3 litros (Vitalograph, Buckingham,
Inglaterra). Acoplado ao aparelho foi utilizado um bocal descartável e um filtro
bactericida (MicroGard 36-MGF1100), sendo esses trocados entre cada
participante.
As medições da espirometria foram realizadas de acordo com a ATS e
28

ERS . Todas as medições foram realizadas com a criança utilizando um clipe
nasal e esta foi orientada a fazer um ajuste adequado dos lábios ao redor do
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bocal. Tais medidas são preventivas de escape de ar no momento da manobra.
Durante

a

realização

de

cada

manobra,

foi

dado

pelo

avaliador

feedback auditivo e o espirômetro forneceu à criança feedback visual colorido.

Figura 2: Espirômetro portátil digital KOKO® (Longmont, Estados
Unidos da América).

Durante a realização do teste os participantes permaneceram sentados,
utilizando o clipe nasal e com a cabeça posicionada em posição neutra. Para
realizar a prova, o voluntário foi orientado a inspirar profundamente até o
máximo possível, realizar uma pausa mínima (1-2 segundos) e depois soprar
com o máximo esforço e continuar com exalação máxima até o final do teste28.
As manobras foram realizadas respeitando o seguinte protocolo: 1)
inspiração máxima antes do início do teste; 2) pausa mínima (1-2 segundos); 3)
expiração com máximo esforço; 4) esforço máximo; 5) ausência de artefatos,
tais como tosse no primeiro segundo, vazamento, obstrução do bocal, manobra
de valsalva, fechamento da glote, hesitação durante a manobra, nova
inspiração durante a manobra28. Foi dado 1 minuto de descanso entre cada
manobra.
Os critérios de aceitabilidade para cada manobra foram as seguintes:
realizar uma curva volume-tempo que não mostrasse mudança no volume
maior/ igual a 0,025l durante o último segundo (platô); uma duração satisfatória
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do teste (em geral 3 segundos em crianças até 10 anos e 6 segundos em
maiores de 10 anos); e para assegurar que o volume expiratório forçado no
primeiro segundo (VEF1) seria realizado em uma curva com máximo esforço, o
volume retro-extrapolado deveria ser de 5% da capacidade vital forçada (CVF)
ou 0,150l, o que for maior.
Foram realizadas no mínimo 3 e no máximo 8 manobras para obtenção
de 3 aceitáveis (utilizando os critérios acima citados) e com diferença máxima
de 0,150L (para valores de CVF acima de 1 litro) ou de 0,1L(para valores de
CVF menores que 1 litro) entre as duas maiores, sendo escolhida as maiores
medidas das duas provas28.
Dentre as curvas aceitáveis e reprodutíveis, foram selecionados os
maiores valores do VEF1, da CVF, e do pico de fluxo expiratório (PFE), que
poderiam ser retirados de curvas diferentes28; e o valor do fluxo expiratório
forçado entre os 25% e 75% da CVF (FEF 25-75%), selecionado da curva com
maior soma entre CVF e VEF129.
A espirometria foi realizada antes e após o uso de broncodilatador (pré e
pós-BD) seguindo as recomendações da ATS e ERS28. Para tanto, apenas as
crianças que tiveram prescrição médica para o uso de Salbutamol
(Aerolin_100mcg), aprovação médica, e oportunidade de análise dos dados
feita pelo pneumologista, fizeram a prova de função pulmonar pós-BD.
A sequência da técnica foi a seguinte:

1. Registro dos valores obtidos pelas 3 manobras aceitáveis realizadas
pré –BD28.
2. Administração da droga por inalação de 1 dose de 100mcg de
Salbutamol, seguida de 5-10 segundos de apnéia antes da criança
exalar o ar. No total, foram administradas 2 doses (200 mcg) e
houveram 30 segundos de espera entre uma dose e outra28.
3. Realização de mais 3 manobras aceitáveis após 15 minutos de ação
do broncodilatador28.

Os valores obtidos foram analisados segundo os valores de referência
para a população pediátrica brasileira, propostos por Mallozi 30, obtidos pelas
equações de predição para sexo masculino: (CVF) -5,2967 + 0,0548 x estatura;
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(VEF1) -5,1645 + 0,0528 x estatura; (FEF25-75%) 6,0782 + 0,0635 x estatura;
e para o sexo feminino: (CVF) -3,8809 + 0,0433 x estatura; (VEF1) -3,9833 +
0,0432 x estatura; (FEF25-75%) 4,7447 + 0,0528 x estatura.

2.8.5 Escala de distúrbio de sono para crianças (EDSC)
Após a espirometria pré-broncodilador, durante um período de repouso
de quinze minutos, era aplicada a Escala de distúrbio de sono para crianças, a
qual acessa distúrbios do sono e comportamentos nos seis meses prévios,
discriminando entre algo transitório e persistente32 (Anexo 04).
Tal escala apresenta 26 itens divididos em 6 subescalas: Distúrbios de
Início e Manutenção do Sono (itens 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11), Distúrbios
Respiratórios do Sono (itens 13, 14 e 15), Distúrbios do Despertar (itens 17,20
e 21), Distúrbios da Transição Sono-Vigília (itens 6, 7, 8, 12, 18 e 19),
Sonolência Excessiva Diurna (itens 22, 23, 24, 25 e 26), e Hiperhidrose do
Sono (itens 9 e 16)32.
Esse instrumento foi aplicado por meio de entrevista ao responsável pela
criança, considerando o período dos últimos seis meses. De acordo com as
respostas, o avaliador marcava um “x” na resposta mais adequada. Na escala,
as opções de resposta correspondem a um número em uma escala likert de 5
pontos, em que quanto mais próximo de 5, maior a indicação de distúrbios do
sono.
A pontuação foi feita pela soma dos escores dos itens para cada
domínio e pela soma de todos os escores (escore total). Para determinação da
presença ou não de distúrbio do sono, foram comparados os escores
encontrados no presente estudo, com os obtidos no estudo de validação da
escala para a população brasileira31.
2.8.6. Teste do Degrau de 6 minutos (TD6)
O teste do Degrau de 6 minutos foi realizado no segundo dia de
avaliação, seguindo os mesmos princípios da ATS25 para o Teste de
caminhada de 6 minutos (TC6). A cadência de execução foi livre, e o degrau
utilizado media aproximadamente 20 cm de altura, sendo degrau único sem
apoio para as mãos, semelhante ao estudo de Dal Corso et al., 200733.
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Inicialmente, a criança permanecia sentada por 10 minutos. Nesse
período eram dadas informações à criança a respeito do objetivo e modo de
execução do teste, ressaltando que o mesmo envolve o registro do número de
degraus subidos em 6 minutos (TD6). A criança foi orientada a subir e descer o
degrau o mais rápido que pudesse, e foi explicado que caso ela se sentisse
cansada ou com falta de ar, poderia diminuir o ritmo ou parar e descansar (na
cadeira que lhe era oferecida), reassumindo o teste assim que possível 33.
Além disso, foi demonstrado como subir e descer o degrau, explicando
que o teste seria feito com os pés descalços e que o pé todo deveria ser
colocado no degrau. Foi informado que a subida deveria começar com a perna
direita, seguida da perna esquerda. Semelhantemente, a descida deveria ser
realizada na ordem de subida: primeiro a perna direita e depois a esquerda,
iniciando-se então uma nova subida.
A cada minuto, o indivíduo recebeu frases de incentivo préestabelecidas: “Você está indo bem, faltam x minutos” (Dal Corso S. et al,
2007). A cada 2 minutos foram verificados a SpO2 e FC por meio do oxímetro
de pulsoOnyx® II 9550 (Nonin Medical, Plymouth - MN, Estados Unidos da
América), o qual foi colocado no dedo indicador da mão direita. A FC máxima
(FCmáx) foi obtida pela seguinte fórmula: FCmáx = 210 − (0,65 × idade em
anos)34, e a sensação de dispnéia e a fadiga de MMII por meio da escala 10point Borg category-ratio (CR10)27.
A PAS e FR foram verificadas no repouso e imediatamente após o teste.
Também foi questionado sobre a ocorrência de qualquer sintoma concomitante
ao teste, que tenha ou não contribuído para uma eventual interrupção precoce
do teste.
Para finalização do teste, foi dado o comando: “Pare!” assim que o
cronômetro marcava 6 minutos. Caso a criança interrompesse o teste, seria
anotado o tempo, porém sem interromper o cronômetro. No caso dela voltar ao
teste, os dados deveriam ser considerados até o sexto minuto, porém, caso ela
não retornasse ao teste, eram consideradas as seguintes variáveis: tempo, o
número de degraus subidos e as razões que a fizeram interromper o teste.
O desempenho no teste foi determinado pelo número total de subidas e
descidas no degrau (TD6-T), caso uma das pernas tivesse subido no momento
da interrupção, era contado como ½ degrau subido.
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Todas as crianças realizaram dois TD6 com intervalo de trinta minutos
entre eles. Os sinais vitais, dispneia e fadiga de membros inferiores antes do
segundo teste eram comparados com os encontrados antes do primeiro teste
(valores basais). Caso os valores da escala de Borg para determinação de
dispneia ou fadiga de membros inferiores fossem acima de 2-leve, ou caso os
sinais vitais diferissem mais de 10% dos valores basais, era aumentado o
período de descanso até que tais valores diminuíssem. Tais condições foram
adotadas no presente estudo para garantir que as crianças começariam o
segundo teste em condições físicas semelhantes ao primeiro.
Durante o período de descanso entre os testes, foi aplicado o
Questionário sobre a Qualidade de Vida na Asma Pediátrica (QQVAP).

2.8.7. Aplicação do Questionário sobre a Qualidade de Vida na Asma
Pediátrica (QQVAP).
O QQVAP é um instrumento específico de avaliação da qualidade de
vida relacionada à saúde (QVRS) disponível para crianças com asma, da faixa
etária entre 7-17 anos15. Tal instrumento pede que a criança lembre as
atividades que realizou na última semana, podendo ser auto-aplicado ou
aplicado mediante entrevista. No presente estudo, optamos pela aplicação
mediante um avaliador, o qual foi treinado a preencher os requisitos de fala
padronizada pelo questionário validado 14. O documento anexo do QQVAP
apresenta os passos que foram seguidos pelo avaliador (Anexo 05).
Esse questionário conta com 23 itens distribuídos em 3 domínios:
Limitação de Atividades (d-LimA, 5 itens: 1, 2, 3, 19, 22), Sintomas (d-Sint, 10
itens: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23) e Função Emocional (d-Emo, 8 itens: 5,
7, 9, 11, 13, 15, 17, 21). Três dos itens do d-LimA são individualizados para
cada paciente, ou seja, antes de começar o questionário o adolescente
escolheu as três atividades da sua vida diária que estão mais comprometidas
pela asma. Todos os itens foram respondidos de maneira semelhante e através
de uma escala likert de sete pontos, onde 1 representou o maior grau de
comprometimento (gravemente afetado), e 7, nenhum comprometimento (não
afetado). O questionário é pontuado total e por domínio. O cálculo é realizado
pela soma dos escores, dividida pelo número de questões15. Dessa forma,
quanto maior a média, pior a qualidade de vida da criança.
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2.8.8. Avaliação do nível de atividade física–Actigraph GT3X
O nível de atividade física foi avaliado usando o ActiGraph, modelo
GT3X (Actigraph LLC, USA) (Figura 3). Tal instrumento consiste em um
acelerômetro triaxial alojado em uma caixa plástica medindo 8,5 × 3,8 × 1,5 cm
com um peso de 48g.

Figura 3: Actímetro ( Actilife, modeo GT3X - ActigraphTM)

O aparelho foi posicionado diretamente sobre o quadril do membro
inferior direito, fixado ao nível da cintura com um cinto elástico, logo acima da
espinha anterior da Crista ilíaca, alinhado com a linha axilar anterior 35.
As crianças foram orientadas a retirar o aparelho apenas na hora do
banho ou em atividades que envolvam submersão em água36, e em seguida
deveriam recolocar o aparelho com o auxílio dos pais ou responsáveis. Além
disso, receberam um diário de atividade (Anexo 06) em que, durante os 7 dias,
deveriam registrar o horário de retirada ou de recolocação do aparelho. O diário
deveria ser entregue juntamente com o Actigraph no dia marcado para retorno.
Através do software Actilife Lifestyle - Dekstop os dados de cada criança
foram configurados, sendo programado um monitoramento de 7 dias, com
registro dos dados em períodos epoch de 60 segundos37. Para a análise dos
dados foram consideradas as médias dos counts por segundo calculados pelo
software, as quais eram recalculadas para médias de counts por minuto para
os eixos: verical, antero-posterior e de vetor magnitude (VM).
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Foram considerados dias válidos aqueles com mais de 10 horas de uso
do aparelho, sendo o tempo de uso definido pela subtração de 24h pelo tempo
de não uso. O Tempo de não uso foi definido por Troiano et al. 200838 como
um período de no mínimo 60 minutos consecutivos marcando zero counts, com
tolerância de 1 a 2 minutos de counts entre 0 e 100. Para que os dados fossem
encaminhados para a classificação do nível de atividade física, as crianças
deveriam ter o mínimo de 3 dias de uso válidos.
Os pontos de corte usados para determinação do nível de atividade
física foram os publicados por Romanzini (2012)39; os quais foram para o vetor
magnitude: Sedentário – abaixo de 720 counts por minuto (cpm), Leve – entre
724 e 3024 cpm, Moderada à Vigorosa – acima de 3028 com.
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10 DIA

Medidas
antropométricas

Sinais vitais

Sinais vitais

Espirometria
pósbroncodilatador

Espirometria
Prébroncodilatador

Sinais vitais

Sinais vitais

15 min repouso

Colocação do
acelerômetro

Escala de sono

Figura 4: Fluxograma dos procedimentos da coleta de dados do primeiro dia.

21

20 Dia

10 min repouso
Sinais vitais
(Durante o TD6:
20, 40, 60 min.)
Sinais vitais
20 TD6

10 TD6
Sinais vitais

Sinais vitais
(Durante o TD6:
20, 40, 60 min.)

30 min repouso
PAQLQ

Após 7 dias de
uso do GT3X

Devolução do
acelerômetro + diário

Figura 5: Fluxograma dos procedimentos da coleta de dados do segundo ao último
dia.
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2.9 Análise dos dados
Os dados da amostra foram analisados por meio do software SPSS
(Statistical Package for the Social Science), versão 17.0, atribuindo-se o nível
de significância de 5%. Para verificação da normalidade dos dados foi utilizado
o teste de Kolmogorov-Smirnov (KS). A estatística descritiva foi realizada
através de média, desvio padrão e porcentagem.
O teste de análise de variância ANOVA oneway seguida de Post Hoc
Tukey foi utilizado para verificar diferença nos escores de QQVAP de acordo
com nível de controle da asma e classificação nutricional.
O teste t`Student não pareado foi utilizado para comparar as médias
obtidas através do QQVAP entre os sexos, os níveis de gravidade da asma, e
para comparar as médias do QQVAP entre os que tinham, ou não, distúrbio
respiratório do sono.
O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado de acordo com a
distribuição paramétrica para avaliar a relação entre qualidade de vida e as
variáveis: escore total da EDSC, número de degraus subidos e descidos no
TD6 (TD6-T), dispneia e fadiga de membros inferiores sentidos após o TD6,
porcentagem da frequência cardíaca máxima, tempo de diagnóstico, e
variáveis espirométricas.
Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla (método
backward) entre as variáveis que se correlacionaram para avaliar quais foram
capazes de, independentemente, determinar a qualidade de vida; sendo,
portanto, as pontuações no QQVAP consideradas como as variáveis
dependentes.
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3 RESULTADOS
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Foram consideradas elegíveis para participar do estudo 48 crianças de
ambos os sexos na faixa etária entre 7-12 anos. No entanto, posteriormente 3
crianças foram excluídas do mesmo por desistirem de participar. Deste modo, a
amostra final foi composta por 45 crianças asmáticas.
De acordo com a gravidade da asma foi observado que 51,1% da
amostra foram classificadas como asma intermitente-leve e 48,9% como asma
moderada à grave. A amostra foi também subdividida de acordo com o controle
da asma, em que 33,33%, 57,78% e 8,89%, correspondem respectivamente a
pacientes com asma controlada, asma parcialmente controlada, e asma não
controlada.
Para controle da doença, 21 crianças faziam uso de b2-agonista de curta
duração; 21 usavam b2-agonista de curta duração associado a corticosteróide
de baixa/média dose, 1 criança utilizava apenas corticosteróide inalatório, e 2
não faziam uso de medicamento para controle da doença.
Entre as 45 crianças que constituíram a amostra do presente estudo, 32
obtiveram classificação para o nível de atividade física, as demais (13) não
tiveram seus níveis de atividade física registrados devido as seguintes razões:
não uso do acelerômetro, tempo insuficiente de uso, perda de dados ou mal
funcionamento do aparelho. As características demográficas, antropométricas,
e espirométricas, além da exposição a fatores de risco ambientais, prática de
exercício físico referida, e nível de atividade física podem ser visualizadas na
tabela 1.

25

Tabela 1 - Descrição da amostra através de média, desvio padrão e
porcentagem das variáveis demográficas, antropométricas, e espirométricas;
fatores de risco ambientais; prática de exercício; e nível de atividade física.
Variáveis analisadas

Valor

Total de crianças avaliadas (n)

45

Sexo masculino (%)

27 (60%)

Idade (anos)

9,0 ± 1,5

Peso (Kg)

33,8 ± 8,6

Altura (m)

1,4 ± 0,1

IMC (Kg/m2)

18,0 ± 3,1

Trofismo
Baixo peso

13,3%

Eutrófico

55,6%

Sobrepeso/ obesidade

31,1%

Função pulmonar (% do predito)
VEF1

88,7% ± 19,9

CVF

98,0% ± 15,7

VEF1/ CVF

88,7%±17,3

Tempo de diagnóstico da doença (anos)

5,0 ± 3,2

Moradia com risco de poeira (n; %)

30 (66,7%)

Fumantes em casa (n; %)

13 (28,9%)

Pratica esporte (mínimo 2x na semana) (n; %)

11 (24,44%)

Nível de atividade física (n, % do total)

32 (71,1%)

Sedentário

6 (13,3%)

Leve

26 (57,8%)

IMC: Índice de massa corpórea; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro
segundo; CVF: capacidade vital forçada; VEF1/CVF: relação entre o volume expiratório
forçado no primeiro segundo com a capacidade vital forçada.

As atividades físicas mais escolhidas pelas crianças para responder as
perguntas de limitação da atividade física no Questionário sobre a Qualidade
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de Vida na Asma Pediátrica foram: “correr”, “subir ladeira/morro”, e “jogar
futebol”. Algumas crianças justificaram espontaneamente que essas atividades
incomodavam devido aos sintomas da asma, porém outras, afirmavam que
apesar de quererem realizar atividade física, eram desencorajadas pelos pais/
responsáveis, devido ao receio de que ocorresse crise asmática desencadeada
pelo exercício.
A presença de algum dos distúrbios de sono foi observada, através da
Escala de Distúrbio de Sono para Crianças, em 26 (57,8%) crianças avaliadas,
sendo o DRS (n= 20, 44,4%), HS (n=12, 26,7%) e DIMS (n=2, 4,4%) os
distúrbios encontrados. Não foi observada na amostra DTSV, DD, e/ou SED.
Na tabela 2 é possível visualizar as médias e desvio padrão para os
escores total, e de cada dimensão que compõem os questionários QQVAP e
EDSC.
Tabela 2 – Média e desvio padrão, para os questionários QQVAP e EDSC.
Variáveis analisadas

Valor

QQVAP
Total

5,5±1,2

Sintomas

5,6±1,3

Limitação de atividade física

4,9±1,4

Função emocional

5,7±1,3

EDSC
Escore Total

51,8±14,4

DIMS

11,9±4,6

DRS

6,3±3,1

HS

4,9±3,5

DTSV

13,7±4,3

DD

4,3±1,7

SED

9,3±3,5

QQVAP: Questionário sobre a Qualidade de Vida na Asma Pediátrica; EDSC: Escala
de distúrbio de sono para crianças; DIMS: Distúrbio de início e manutenção do sono;
DRS: Distúrbio respiratório do sono; HS: Hiperhidrose do sono; DTSV: Distúrbio de
transição sono-vigília; DD: Distúrbio do despertar; SED: sonolência excessiva diurna.
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Um total de 8 crianças pararam durante algum dos TD6, referindo fadiga
de membros inferiores ou falta de ar. Elas pararam por um tempo médio, em
segundos, de 47,75±26,29s. Os valores médios e porcentagens dos
parâmetros encontrados no sexto minuto do TD6 estão apresentados na tabela
3.

Tabela 3 – Média, desvio padrão, e porcentagem das variáveis do TD6.
Variáveis no 60minuto

Valor

TD6 - T

175,9±32,9

SpO2 (%)

96,9±6,19

FR (ciclos/min)

19,3±3,8

FC (bpm)

133,1±22,1

FC máx (%)

65,19% ±10,77

PAS (mmHg)

119,8±14,4

PAD (mmHg)

74,6±10,2

BORG- Dispnéia

4,6±3,6

BORG- Fadiga de MMII

5,8±3,6

TD6 – T: números de subidas e descidas no teste do degrau de 6 minutos; SpO 2:
saturação periférica de oxigênio; FR: frequência respiratória; FC máx: porcentagem da
frequência cardíaca máxima predita; PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: Pressão
arterial diastólica; MMII: membros inferiores.

O teste t para amostras independentes atestou a inexistência de
diferença estatisticamente significativa, entre os sexos, para as médias dos
escores: total, sintomas, limitação de atividade física, e função emocional do
QQVAP (p= 0,87, p= 0,75, p= 0,97, p= 0,94; respectivamente). Também não foi
verificada significante relação entre os respectivos escores citados e a
presença ou não de distúrbio respiratório do sono (p= 0,18; p= 0,10; p= 0,72; p=
0,28). Entretanto, o mesmo teste estatístico verificou diferença significativa

entre os grupos de gravidade da asma para os escores total e de sintomas do
QQVAP, como pode ser visualizado na tabela 4.
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A ANOVA oneway com post Hoc (Tukey) mostrou não haver diferença
significativa entre as médias dos escores: total, sintomas, limitação de atividade
física, e função emocional do QQVAP e o trofismo (nutricional) (p=0,98, p=0,82,
p=0,98, p=0,88; respectivamente). Porém apontou diferença significativa entre
os níveis de controle da asma e as médias de todos os escores do QQVAP, o
que também pode ser visualizado na tabela 4.

Tabela 4– Análise comparativa entre os escores do QQVAP e as variáveis:
gravidade da asma e controle da asma.
QQVAP

Variáveis

S

p-valor

LA

p-valor

FE

p-valor

Total

p-valor

6,1±1,0

0,008a

5,1±1,4

0,36

6,0±1,2

0,11

5,9±1,0

0,03a

Gravidade
da asma
Intermitente/
leve
Moderada/

5,0±1,5

4,7±1,3

5,4±1,3

5,1±1,3

grave
Controle da
asma
<0,001b

5,2±1,3

0,03b

6,3±0,7

<0,001b

Controlada

6,3±0,8

6,1±0,7

Parcialmente

5,5±1,0

4,9±1,2

5,7±1,1

5,5±0,9

3,3±2,3

3,2±1,5

3,7±1,9

3,4±1,9

<0,001b

controlada
Não
controlada
QQVAP: Questionário sobre a Qualidade de Vida na Asma Pediátrica; S: domínio de
sintomas; LA: domínio de limitação de atividade física; FE: domínio de função
emocional. a- p < 0,05; teste t – independente. b- p < 0,05; teste ANOVA one way,
Post Hoc Tukey HSD, comparação dos grupos controlada e não controlada. Não há
diferença significativa entre controlada e parcialmente controlada.

Não houve correlação entre as médias do QQVAP e variáveis
espirométricas, ou com o número total de subidas e descidas no TD6.
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Entretanto, na tabela 5 podem ser observadas correlações significativas entre
variáveis cardiorrespiratórias, dispneia e fadiga de membros inferiores após o
TD6, com médias do QQVAP. Também foi verificada relação do QQVAP com o
escore total de sono, e com o tempo de diagnóstico da doença.
Tabela 5 – Matriz de correlação entre os escores do QQVAP e parâmetros
espirométricos; parâmetros do TD6; escore total da EDSC; e tempo de
diagnóstico da doença.

QQVAP
Total

S

LA

FE

%VEF1

0,02

-0,04

0,14

-0,10

%VEF1/CVF

-0,01

-0,30

0,51

-0,00

TD6-T

-0,11

-0,13

0,03

-0,14

SpO2 6 min

0,34*

0,37*

0,21

0,28

FR 6min

0,14

0,14

0,82

0,14

FC 6 min

0,17

0,15

0,64

0,19

PAS 6 min

-0,19

-0,23

-0,14

-0,11

Variáveis

PAD 6 min

-0,24
*

-0,33

*

-0,36

*

-0,30

-0,19

-0,05
*

Dispneia 6 min

-0,35

Fadiga MMII 6 min

-0,29

-0,29*

-0,18

-0,26

EDSC – Total

-0,31*

-0,28

-0,15

-0,36*

Tempo de

-0,29

0,23

-0,16

-0,37*

-0,26

diagnóstico da
doença
*p ≤ 0,05. QQVAP: Questionário sobre a Qualidade de Vida na Asma Pediátrica; S:
domínio de Sintomas; LA: domínio de limitação de atividade física; FE: domínio de
função emocional. VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; VEF1/CVF:
relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo com a capacidade vital
forçada; TD6 – T: números de subidas e descidas no teste do degrau de 6 minutos;
SpO2: saturação periférica de oxigênio; FR: frequência respiratória; FC máx:
porcentagem da frequência cardíaca máxima predita; PAS: Pressão arterial sistólica;
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PAD: Pressão arterial diastólica; MMII: membros inferiores; EDSC: Escala de distúrbio
de sono para crianças.

Dessa forma, saturação periférica de oxigênio, pressão arterial
diastólica, dispneia 6 min, fadiga 6 min, EDSC – Total, e tempo de diagnóstico
da asma, foram as variáveis selecionadas para serem incluídas no modelo de
regressão linear múltipla. Também foram incluídas as variáveis: gravidade e
controle da asma, respeitando a ordem decrescente de significância. Estas
foram acrescidas uma a uma, sempre observando o comportamento modelo à
medida que era introduzida cada variável. Os resultados das regressões
podem ser visualizados nas tabelas 6, 7, 8 e 9.

Tabela 6 – Tabela de regressão QQVAP – Total.
Modelo sumário
Modelo

Coeficientes não

Coeficientes

Sig.

padronizados

padronizados

B

Std. Error

Beta

(Constante)

8,432

,697

Classificação da

-,470

,151

-,395

,003

EDSC - Total

-,028

,011

-,338

,011

Dispnéia no 60 minuto

-,117

,042

-,352

,008

R

,000
0,31

gravidade da asma

EDSC - Total: Escore total da Escala de Distúrbios do Sono; Sig. – < 0,05; R – R2
ajustado.
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Tabela 7 – Tabela de regressão QQVAP – Sintomas.
Modelo sumário
Modelo

Coeficientes não

Coeficientes

padronizados

padronizados

B

Erro

Sig.

R

Beta

Padrão
(Constante)

8,356

,677

,000

Dispnéia no 60 minuto

-,135

,045

-,361

,005

Classificação da

-1,226

,326

-,461

,001

-,030

,011

-,319

,013

,356

gravidade da asma
EDSC - Total

EDSC - Total: Escore total da Escala de Distúrbios do Sono; Sig. – < 0,05; R – R2
ajustado.

Tabela 8– Tabela de regressão QQVAP – Limitação de atividade física.

Modelo sumário
Modelo

Coeficientes não

Coeficientes

padronizados

padronizados

B

Beta

Erro padrão

(Constante)

5,421

,321

Dispnéia no 60 minuto

-,115

,055

Sig. – < 0,05; R – R2 ajustado.

Sig.

R

,000
-,305

,042

,072
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Tabela 9 – Tabela de regressão QQVAP – Função emocional.

Modelo sumário
Modelo

Coeficientes não

Coeficientes

padronizados

padronizados

B

Beta

Erro

Sig.

R

padrão
(Constante)

7,871

,713

,000

Classificação da

-,760

,354

-,299

,038

-,034

,012

-,379

,009

,162

gravidade da asma
EDSC - Total

EDSC - Total: Escore total da Escala de Distúrbios do Sono; Sig. – < 0,05; R – R2 ajustado.
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4 DISCUSSÃO
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Os achados do presente estudo sugerem que a qualidade de vida (QV)
de crianças asmáticas de 7-11 está relacionada à gravidade da asma, à
qualidade de sono e à dispneia sentida após a atividade física. Estes aspectos
são suportados por estudos prévios e discutidos, separadamente, em
seguida16,17,40-44.
Os resultados obtidos indicam que quanto maior o nível de gravidade da
asma, pior a qualidade de vida e este aspecto corrobora com pesquisas
prévias16,45-47. Em 2006, Lobo et al.,45 observaram que a gravidade, em
conjunto com outros fatores como: nível de controle, o sexo e a %VEF 1,
contribuíram para 75,5% da variação do questionário de qualidade de vida para
a população adulta com diagnóstico de asma (Asthma Quality-of- Life
Questionnaire). Ao ser investigada a mesma relação em adolescentes
brasileiros, Nogueira et al., (2009)46 verificaram que a asma grave associava-se
à QV ruim na amostra avaliada. Posteriormente, foi publicada uma revisão não
sistemática da literatura que aborda a qualidade de vida na asma pediátrica 16.
Os autores atestaram que qualquer que seja o nível de gravidade da asma, há
redução nos domínios físico, psicológico e social da avaliação da QV geral,
com a maioria dos asmáticos apresentando restrições em sua vida e pior status
de saúde quando comparados a indivíduos saudáveis. Porém é considerável o
fato de que a QV mais baixa é observada em asmáticos com asma moderada e
grave16.
Em contradição, Mussaffi et al., (2007)48 não observaram associação
entre os escores do PAQLQ e a gravidade da asma de 147 crianças entre 7 a
17 anos, entretanto, outros estudos47,49,50 apontaram boa correlação dessas
variáveis em crianças16. Dentre eles, Yuksell et al., (2009)47, verificaram que as
crianças com asma mais branda apresentam médias mais elevadas para todos
os escores de PAQLQ, em comparação com as que tinham asma moderada.
Estes autores identificaram diferença significativa para o escore total e para o
domínio de sintomas.
A presença isolada do distúrbio respiratório do sono, avaliado através da
Escala de Distúrbio de Sono para Crianças, não foi preditora de qualidade de
vida nas crianças avaliadas no presente estudo. Entretanto, em concordância
com estudos prévios40-44, esses achados demonstram que quanto melhor a
qualidade de sono (avaliada pelo escore total da EDSC), melhor é a qualidade

35

de vida das crianças asmáticas. Em adultos, esta mesma relação foi observada
por Luyster et al., (2012)42. Estes autores afirmaram que o prejuízo na
qualidade de sono está associado ao pior controle da asma, e pior qualidade
de vida. Na população pediátrica, quando a asma não está bem controlada, a
criança ou adolescente asmático pode ter prejuízo no crescimento, no status
funcional e de desenvolvimento, incluindo déficit de atenção, sonolência diurna,
pobre performance escolar, falta às aulas e disfunção psicológica; afetando sua
qualidade de vida40,43,51.
Recentemente, Li et al., (2013)43 estabeleceram um link entre sonolência
diurna, controle da asma, e prejuízo na qualidade de vida na população
pediátrica. Esses autores destacaram que o status de pobre controle da asma
estava associado com prejuízo na qualidade de vida, e essa associação foi
significativamente mediada pela sonolência diurna. Assim, em conclusão o
estudo encorajou a realização de avaliação e manejo criteriosos da sonolência
diurna em crianças asmáticas como uma alternativa para otimizar a qualidade
de vida em crianças com pobre controle da asma. A relação entre qualidade de
sono, controle da asma, e qualidade de vida também é suportada por outros
estudos42, 44. Em adição, Lauren et al., (2012)53 verificaram que em crianças
que vivem em contexto urbano, a ansiedade pode ser um agravante e que o
aumento da ansiedade pode exacerbar os efeitos da interrupção do sono sobre
a asma. Esses fatores têm efeito no aumento da ausência escolar, limitação de
atividades e pior qualidade de vida.
No presente estudo, observa-se que apesar de haver correlação
significativa entre qualidade de vida e o escore total da EDSC, o controle da
asma não pôde explicar a variação da qualidade de vida, através da análise
final de regressão linear múltipla, diferentemente dos estudos citados
anteriormente42-44. Supõe-se que a razão para esse achado se deva ao fato
que a maior parte da amostra do atual estudo é constituída por crianças com
bom controle da doença, provenientes de um mesmo centro de referência para
tratamento da asma, o qual utilizava protocolo de tratamento padronizado.
Apenas 8,89% das crianças foram classificadas com asma não controlada,
além disso, na comparação da qualidade de vida entre os níveis de controle da
doença, a análise de Tukey constatou não haver diferença significativa entre
asmáticos com controle total ou parcial da doença.
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Foi possível observar que a dispneia sentida após o sexto minuto do
TD6 correlacionou-se negativamente com qualidade de vida relacionada à
saúde de crianças asmáticas. Esta correlação foi explicada através dos
domínios sintomas e limitação de atividade física, os quais compõem o escore
total do QQVAP. No entanto, o domínio função emocional não se correlacionou
significativamente com a dispneia. Estudo recente realizado por Basso et al.,
(2013)17 avaliou qualidade de vida de adolescentes asmáticos e apontou
achados semelhantes. Estes autores afirmaram que a dispneia sentida após o
sexto minuto do TD6 explicou 42% da variação do escore total do QQVAP e
63% do escore do domínio limitação de atividade física nos adolescentes
avaliados, mas não apresentou correlação significativa com o domínio sintoma.
A dispneia tem sido apontada como o principal fator limitante da
qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes pneumopatas crônicos 54,
contudo, a respeito de fadiga de membros inferiores, poucos são os estudos
publicados que avaliaram essa variável, durante o exercício, na população
pediátrica com diagnóstico de asma
correlacionado

significativamente

com

8,17

. Apesar de a fadiga ter se

domínio

sintomas

do

QQVAP,

posteriormente não permaneceu no modelo de regressão linear. Desta forma,
essa variável não foi preditora de qualidade de vida de crianças asmáticas. Em
contradição, no estudo de Basso et al., (2013)17 a fadiga explicou 37% da
variação do domínio de sintomas do QQVAP. No entanto, estes autores
avaliaram adolescentes ativos e insuficientemente ativos, e a amostra do
presente estudo foi composta em 71,1% por crianças sedentárias e de nível de
atividade física leve. Outro aspecto que merece destaque é o fato que a média
do percentual de FCmáx. alcançada pelos adolescentes foi superior à
observada nas crianças além destes adolescentes apresentarem inferiores
níveis de dispneia e fadiga.
No presente estudo, assim como no estudo realizado por Basso et al.,
(2013)17, não foi encontrada significativa relação entre qualidade de vida de
crianças asmáticas e desempenho no teste de capacidade de exercício (TD6),
medido através do número de degraus subidos e descidos durante 6 minutos.
Entretanto, a relação entre qualidade de vida e desempenho em teste de
capacidade de exercício foi observada recentemente, por Andrade et al.,
(2014)18 os quais utilizaram outro teste submáximo, o teste de caminhada de
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seis minutos (TC6 min), e apresentaram correlação negativa significativa entre
a diferença da distância percorrida e a predita, com o domínio limitação de
atividade física do QQVAP. Esses testes diferem no fato que o TD6 é um teste
de maior intensidade, que exige mais da musculatura de membros inferiores
para vencer a gravidade e deslocar o centro de massa contribuindo para menor
desempenho nesse teste, quando comparado ao TC6 8.
Os

achados do

presente

estudo

mostraram que

as variáveis

espirométricas não se relacionaram significativamente com a qualidade de
vida. Na população pediátrica, muitos autores têm relatado que o valor pontual
do VEF1 reflete fracamente nas experiências diárias dos pacientes e não avalia
o impacto que a asma causa no indivíduo 9,13,16,17,55. Semelhantemente, Pereira
et al., (2011)56, verificaram a inexistente correlação entre qualidade de vida e o
VEF1 em uma amostra de adultos asmáticos. Diante dos resultados, esses
autores afirmaram que a qualidade de vida envolve aspectos multidimensionais
(físicos, emocionais e sociais), portanto, é difícil de ser estimada por
parâmetros objetivos, como variáveis espirométricas. Supõe-se que, por essa
razão, as variáveis cardiorrespiratórias avaliadas após o TD6 também não
tiveram correlação significante com a qualidade de vida17.
Em consonância com os achados do presente estudo, Pereira et al.,
(2011)56, também não verificaram relação significativa entre qualidade de vida
e o sexo. Porém, diversos estudos têm apontado diferença na qualidade de
vida relacionada à saúde entre sexo masculino e feminino, inclusive na
população pediátrica. No entanto, divergências são observadas entre os
resultados apresentados em tais estudos, e inexiste ainda um consenso sobre
a influência do gênero na qualidade de vida do paciente asmático16,45,46,57.
No presente estudo não foi encontrada relação entre IMC ou
classificação nutricional, com a qualidade de vida em crianças asmáticas.
Entretanto, a literatura sugere que adultos asmáticos, com obesidade, podem
ter piora nos sintomas da doença, aumento da necessidade de cuidados com a
saúde, aumento da severidade da asma, e pior qualidade de vida 58-60. Estudo
realizado por Haselkorn et al., (2008)61 avaliou uma amostra de adultos e
sugeriu que pacientes com asma severa ou com difícil controle, que ganharam
peso no período de 12 meses de monitoração, relataram piora no controle da
doença, pior qualidade de vida avaliada pelo AQLQ e aumento do uso de
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medicamentos esteróides. É importante ressaltar que o estudo mencionado foi
um estudo de seguimento, em que a amostra foi composta por adultos com
diagnóstico de asma grave, diferente do atual estudo, o qual foi transversal,
com a amostra composta de 55,6% de crianças eutróficas; dentre as quais,
poucas apresentaram asma não controlada.
Com relação ao tempo de diagnóstico da asma, estudo realizado por
Yuksell et al., (2009)47 observou que quanto maior o tempo de asma, melhores
os escores do PAQLQ em crianças, exceto para o domínio de função
emocional. Esse resultado pode ter provável explicação no maior aprendizado
em lidar com a doença56. No presente estudo, o teste de correlação de Pearson
mostrou significativa correlação negativa entre tempo de diagnóstico da doença
e o domínio de função emocional. Ainda assim, o tempo de doença não foi
capaz de explicar as variações para esse domínio, o que pôde ser observado
posteriormente na análise de regressão linear múltipla.
Dentre os domínios avaliados no QQVAP, o domínio de maior
comprometimento na qualidade de vida nas crianças foi limitação de atividade
física, o qual apresentou menor média; por outro lado o domínio que
apresentou melhor resultado foi o de função emocional. Os mesmos achados
foram divulgados recentemente para a população pediátrica, independente da
gravidade da asma17,18. Na avaliação do nível de atividade física do presente
estudo, não foram registradas crianças ativas fisicamente, sendo a maior parte
da amostra composta por indivíduos sedentários e com nível de atividade física
leve. Esses dados, aliados ao fato de que indivíduos asmáticos tendem a
apresentar

menor

tolerância

ao

exercício

físico

comparados

a

não

asmáticos8,18,62, podem explicar o comprometimento observado no domínio
limitação de atividade física do QQVAP.
Além disso, durante as perguntas do QQVAP, as crianças relataram que
apesar de serem asmáticas gostariam de fazer mais exercício físico, no
entanto, eram desencorajadas pelos seus responsáveis por receio de que a
atividade física pudesse desencadear crise asmática. Willians et al., (2008)63
apontaram que dentre os fatores que limitam a participação de crianças
asmáticas na atividade física estão: conceitos limitantes acerca de si mesmas
por causa da doença, preocupação de pais e responsáveis a respeito do risco
da atividade física e

valores familiares e parentais a respeito da atividade
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física; os quais podem ter interferido no nível de atividade física, e na
capacidade de exercício das crianças que compuseram a amostra.
Foi considerada limitação para o presente estudo à impossibilidade de
classificar o nível de atividade física de todas as crianças participantes e ainda
o fato de não ter sido registrado, na amostra, a presença de crianças
fisicamente ativas. Crianças asmáticas podem apresentar boa capacidade de
exercício desde que tenham nível de atividade física adequada 6. Desta forma,
sugere-se que estudos futuros utilizem também amostras de crianças
asmáticas fisicamente ativas para investigar, nestas circunstâncias, a relação
entre o nível de atividade física e a capacidade de exercício bem como sua
interface com qualidade de vida. É importante ainda, incentivar a avaliação
mais detalhada entre a correlação do sono com a qualidade de vida na asma
infantil considerando a utilização da polissonografia.

40

5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os achados do presente estudo sugerem que em crianças asmáticas, a
qualidade de vida pode estar relacionada à gravidade da asma, a qualidade de
sono, e à dispneia sentida após exercícios físicos. Estes resultados estão
resumidos a seguir:
● Foi observado que quanto maior a gravidade da asma na criança pior
são seus escores para avaliação da qualidade de vida relacionada á saúde;
● Embora haja correlação entre a qualidade de vida e os níveis de
controle da asma (controlada, parcialmente controlada e não controlada) estes
níveis não foram capazes de predizer melhor ou pior qualidade de vida nas
crianças avaliadas;
● A presença isolada do distúrbio respiratório de sono, avaliada através
da Escala de Distúrbio de Sono para Crianças, não foi preditora de qualidade
de vida nas crianças avaliadas. No entanto, a somatória da ocorrência dos
distúrbios (DRS, DIMS, HS) refletida através do escore total, no instrumento de
medida utilizado, apresentou correlação significativa entre qualidade de sono e
qualidade de vida de crianças asmáticas;
● A dispneia sentida após o sexto minuto do TD6 correlacionou-se
negativamente com qualidade de vida relacionada à saúde de crianças
asmáticas. Esta correlação foi explicada através dos domínios sintomas e
limitação de atividade física, os quais compõem o escore total do QQVAP.
Apesar da fadiga de MMII ter se correlacionado significativamente com domínio
sintomas do QQVAP esta variável não foi considerada preditora de qualidade
de vida na amostra avaliada;
● Não foi encontrada significativa correlação entre qualidade de vida de
crianças asmáticas e desempenho no TD6, medido através do número de
degraus subidos e descidos durante 6 minutos;
● Os achados do presente estudo mostraram que a qualidade de vida
não

se

relacionou

significativamente

com

as

seguintes

variáveis:

espirométricas basais, cardiorrespiratórias avaliadas após o TD6, sexo,
classificação nutricional, e tempo de diagnóstico da asma.
Diferentes fatores podem contribuir para a melhora ou piora da
qualidade de vida de crianças asmáticas, portanto investir na avaliação e
manejo acurados da qualidade de vida e qualidade de sono de crianças
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asmáticas é de grande importância na prática clínica. Para essa finalidade, os
instrumentos QQVAP e EDSC mostraram-se uma alternativa prática e válida na
avaliação de crianças asmáticas.
Além disso, o encorajamento da população pediátrica asmática e seus
responsáveis quanto à prática esportiva, a fim de incrementar o nível de
atividade física, a capacidade de exercício, e diminuir o desconforto gerado
pela dispneia após o exercício, pode contribuir para a melhora da qualidade de
vida de crianças asmáticas com bom controle da doença. Para tanto, é
necessário que a equipe clínica invista em métodos para melhor informar os
pacientes pediátricos e seus responsáveis quanto à doença e os potencias que
a criança pode desenvolver fisicamente.
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7 ANEXOS

ANEXO 01 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Pais ou
Responsáveis

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
MESTRADO EM FISIOTERAPIA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS PAIS OU
RESPOSÁVEIS

Esclarecimentos
Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual
você é responsável participe da pesquisa: “Qualidade de vida, capacidade de
exercício, nível de atividade física e qualidade de sono de crianças asmáticas”,
que tem como pesquisadora responsável a Prof. Dra. Karla Morganna Pereira
Pinto de Mendonça.
Essa pesquisa pretende avaliar a qualidade de vida, capacidade de
exercício, nível de atividade física e qualidade de sono de crianças com asma,
com o objetivo de obter informações que sejam base para o desenvolvimento e
melhoria de tratamentos voltados a crianças com asma.
Caso você decida autorizar, a criança deverá ser avaliada em dois dias
diferentes. No primeiro dia, serão verificados: peso, altura, sinais vitais, função
pulmonar, em que ela terá de soprar em um aparelho chamado Espirômetro; e
também será aplicado um questionário (Escala de distúrbios do sono para
crianças) para identificar se a criança tem algum distúrbio do sono. No segundo
dia, ela responderá um questionário sobre qualidade de vida (Questionário
sobre a Qualidade de Vida na Asma Pediátrica (QQVAP) e fará dois testes de
esforço físico em que ela deverá subir e descer um degrau de escada (Teste
do Degrau de 6 minutos). Nesse mesmo dia, ela receberá um cinto elástico
com um equipamento pequeno - chamado acelerômetro, o qual deverá ser
usado durante sete dias e pode ser posicionado abaixo da roupa; esse
equipamento pode determinar se a criança é ativa ou sedentária. Tais

procedimentos serão realizados em um período de 1h30min à 2h em cada dia
de avaliação, considerando períodos de descanso e explicações.
Durante a realização dos testes e aplicação dos questionários descritos
acima (medidas antropométricas, sinais vitais, função pulmonar, Escala de
distúrbio do sono para crianças, QQVAP, TD6 min e uso do acelerômetro) a
previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que ele (a) corre é semelhante
àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina.
Pode ocorrer cansaço durante a avaliação, porém, diminuirá com as
orientações de como melhor realizar o teste, o período de descanso entre as
avaliações e pela interrupção dos testes quando o cansaço for grande. A
criança terá o benefício de receber a análise dos dados colhidos em cada teste,
que será disponibilizado para o encaminhamento ao médico responsável pela
criança. Tais dados ainda servirão de base nesse estudo para sugestões do
desenvolvimento de estratégias e tratamento de crianças asmáticas com o
objetivo de melhorar a qualidade de vida das mesmas.
Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas
ligando para a mestranda Priscilla Rique Furtado, telefone: (84) 9940-7186.
Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da
pesquisa, sem nenhum prejuízo para você e para ele (a). Os dados que ele (a)
irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos
ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que
possa identificá-lo(a).
Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa
pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.
Se você tiver algum gasto pela participação dele (a) nessa pesquisa, ele
será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você.
Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta
pesquisa, ele(a) será indenizado.
Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, telefone 3215-3135.
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a
outra com o pesquisador responsável Prof. Dra. Karla Morganna Pereira Pinto
de Mendonça, telefone (84) 3342-2022.

Consentimento Livre e Esclarecido

Eu,

____________________________________________,

representante

legal

do

menor

____________________________________________,

autorizo

sua

participação na pesquisa “Qualidade de vida, capacidade de exercício, nível de
atividade física e qualidade de sono de crianças asmáticas”.
Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi
sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por
ter entendido os riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode
trazer para ele(a) e também por ter compreendido todos os direitos que ele(a)
terá como participante e eu como seu representante legal.
Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em
congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados
não possam identificá-lo(a).

Natal, _____/______/______.
_______________________________________________________________
______
Assinatura do representante legal

Impressão
datiloscópica do
representante legal

Declaração do pesquisador responsável
Como pesquisador responsável pelo estudo “Qualidade de vida,
capacidade de exercício, nível de atividade física e qualidade de sono de
crianças asmáticas” , declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir
fielmente

os procedimentos

metodologicamente

e

direitos que

foram

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter
sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora
assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas
envolvendo o ser humano.

Natal _____/______/______.
_______________________________________________________________
______
Assinatura do pesquisador responsável

ANEXO 02 – Termo de Assentimento

TERMO DE ASSENTIMENTO
Através deste termo esclareço que aceito participar da pesquisa
“Qualidade de vida, capacidade de exercício, nível de atividade física e
qualidade de sono de crianças asmáticas”, coordenada pela professora Dra.
Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça.
Como sou menor de idade, meu responsável legal assinou um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido onde o pesquisador responsável explica a
maneira como a pesquisa será realizada, todos os meus direitos, riscos e
benefícios que terei ao participar dessa pesquisa.
Nesse mesmo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o
pesquisador responsável declarou que cumprirá tudo que ele esclareceu e
prometeu.
Juntamente com o meu representante legal, recebi, de forma que
entendi, explicações sobre essa pesquisa e os endereços onde devo tirar
minhas dúvidas sobre a pesquisa e se a mesma é eticamente aceitável.
Depois

de

conversar

com

meu

representante

legal,

resolvi

voluntariamente participar dessa pesquisa.
Natal, 2013.
___________________________________________
Assinatura do participante
Impressão
datiloscópica do
participante

___________________________________________
Assinatura de uma testemunha
___________________________________________
Assinatura do pesquisador responsável

ANEXO 03 – Protocolo de Avaliação da Fisioterapia

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
Pesquisa: Qualidade de vida, capacidade de exercício, nível de atividade
física e qualidade de sono de crianças asmáticas.

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DA FISIOTERAPIA

1. IDENTIFICAÇÃO
N0:______

Data:___/___/__

GT3X

Nome:_________________________________________________________
Sexo:______
Data de nasc.:______________
Idade:_____Tel.:_________________________
Bairro:__________________________________________________________
Escola/Instituição
vinculada:__________________________________________
Série/turma:__________________ Turno:
_______________________________
Classificação da asma:___________________________________________________
Médico:____________________________Tempo de
acompanhamento:___________
Idade do diagnóstico:_________Medicações em
uso:___________________________
2. ANAMNESE
Hábitos de vida:
Condições de moradia: __________________________________________
Há fumantes na casa: Sim ( ) Não ( )
Atividade física: Sim ( ) Não ( ) Qual:_________________
Freq.:_____________

3. AVALIAÇÃO
Antropométrica:
Peso: ________Altura: _________ IMC: __________
Percentil:__________ Z-escores:_________________
( ) Baixo peso
( ) Eutrófico
( ) Sobrepeso/obeso
VALORES DE REFERÊNCIA:
Percentil: 5 – 85 _ peso saudável (eutrófico)
Percentil: < 3
_ Baixo peso
Percentil: 85-96 _ sobrepeso
Percentil: > 96
_ obesidade

Respiratória:
Padrão ventilatório: Costal( ) Diafragmático( ) Costo-diafragmático( ) Paradoxal( )
Tórax: Escavatum ( ) PectusCarinatum( ) Tonel( ) Assimétrico( ) Simétrico ( )
Dispnéia: Repouso( )
Mínimo esforço( )
Grande esforço( ) Não tem ( )
Cansaço: Repouso( )
Mínimo esforço( ) Grande esforço( ) Não tem ( )

Espirometria

CVF
PRÉBD

1
2
3

PÓSBD
1
2
3

%

VEF1

%

PFE

VEF1/CVF

%

FEF25/75

%

BORG: 10 _______ 20 _______

X

30_______ 40_______

SpO2:

10 _______ 20 _______

X

30_______ 40_______

FC:

10 _______ 20 _______

X

30_______ 40_______

PAS:

10 _______ 20 _______

X

30_______ 40_______

FR:

10 _______ 20 _______

X

30_______ 40_______

Espirometria Mallozi MC., 1995

CVF
PRÉBD

1

PÓSBD
1

%

VEF1

%

PFE

VEF1/CVF

%

FEF25/75

%

Variáveis do teste do Degrau dos 6 minutos
10 TESTE
Antes 20min 40min 60min
SpO2 (%)
FR (rpm)

____

____

PAS (mmHg)

____

____

PAD (mmHg)

____

____

FC (bpm)

Dispnéia (Borg C-10)
Fadiga de MMII (Borg C-10)
N0 DE DEGRAUS SUBIDOS: __________
OBSERVAÇÕES:
_____________________________________________________________
20 TESTE
Antes 20min 40min 60min
SpO2 (%)
FR (rpm)

____

____

PAS (mmHg)

____

____

PAD (mmHg)

____

____

FC (bpm)

Dispnéia (Borg C-10)
Fadiga de MMII (Borg C-10)
N0 DE DEGRAUS SUBIDOS: __________OBSERVAÇÕES:
_____________________________________________________________

ANEXO 04 - Escala de distúrbios de sono em crianças
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
Disciplina de Neurologia
NEURO-SONO

ESCALA DE DISTÚRBIOS DE SONO EM CRIANÇAS

Nome da criança:
_______________________________________________________________
_ Sexo: ________
Data nascimento:____/____/____ Idade:_________
Data:____/____/____

Instruções: Este questionário permitirá compreender melhor o ritmo sonovigília de sua criança e avaliar se existem problemas relativos a isto.
Procure responder todas as perguntas. Ao responder considere cada
pergunta em relação aos últimos 6 meses de vida da criança. Preencha ou
faça um “X” na alternativa (resposta) mais adequada. Para responder as
questões abaixo, sobre sua criança, leve em conta a seguinte escala:

1. Quantas horas a criança
dorme durante a noite

9-11horas

8-9 horas

7-8
horas

Menos de 15
2. Quanto tempo a criança
demora para adormecer
min

15-30 min

5-7
horas

30-45
min

45-60
min

Nunc Ocasionalmen Algumas
a
te
vezes
(1 ou 2 vezes (1 ou 2
por mês)
vezes por
semana)

Menos de 5
horas
Mais de 60
min

Quase
sempre (3 Sempre
ou 5 vezes (todos os
dias)
por
semana)

3. A criança não quer ir para a cama para
dormir

( )

( )

( )

( )

( )

4.

( )

( )

( )

( )

( )

A

criança

tem

dificuldade

para

adormecer
5. Antes de adormecer a criança está
agitada, nervosa ou sente medo.

( )

( )

( )

( )

( )

6. A criança apresenta “movimentos
bruscos”, repuxões ou tremores ao
adormecer.

( )

( )

( )

( )

( )

7. Durante a noite a criança faz
movimentos rítmicos com a cabeça e corpo

( )

( )

( )

( )

( )

8. A criança diz que está vendo “coisas
estranhas” um pouco antes de adormecer

( )

( )

( )

( )

( )

9. A criança transpira muito ao adormecer

( )

( )

( )

( )

( )

10. A criança acorda mais de duas vezes
durante a noite

( )

( )

( )

( )

( )

11. A criança acorda durante a noite e tem
dificuldade em adormecer novamente

( )

( )

( )

( )

( )

12. A criança mexe-se continuamente
durante o sono.

( )

( )

( )

( )

( )

13. A criança não respira bem durante o
sono

( )

( )

( )

( )

( )

14. A criança pára de respirar por alguns
instantes durante o sono

( )

( )

( )

( )

( )

15. A criança ronca

( )

( )

( )

( )

( )

16. A criança transpira muito durante a
noite

( )

( )

( )

( )

( )

17. A criança levanta-se e senta-se na
cama ou anda enquanto dorme

( )

( )

( )

( )

( )

18. A criança fala durante o sono

( )

( )

( )

( )

( )

19. A criança range os dentes durante o
sono

( )

( )

( )

( )

( )

20. Durante o sono a criança grita
angustiada, sem conseguir acordar.

( )

( )

( )

( )

( )

21. A criança tem pesadelos que não

( )

( )

( )

( )

( )

lembra no dia seguinte
22. A criança tem dificuldade em acordar
pela manhã

( )

( )

( )

( )

( )

23. Acorda cansada, pela manhã

( )

( )

( )

( )

( )

24. Ao acordar a criança não consegue
movimentar-se ou fica como se estivesse
paralisada por uns minutos.

( )

( )

( )

( )

( )

25. A criança sente-se sonolenta durante o
dia

( )

( )

( )

( )

( )

26. Durante o dia a criança adormece em
situações inesperadas sem avisar.

( )

( )

( )

( )

( )

ESCALA DE DISTÚRBIOS DE SONO PARA CRIANÇAS

Escores
Aceitável
Distúrbios de Início e manutenção do Sono ( somar os

Resultado

Até 21

escores dos itens 1,2,3,4,5,10,11)
Distúrbios Respiratórios do sono ( somar os escores dos

Até 06

itens 13,14,15)
Distúrbios do Despertar ( somar os escores dos itens

Até 11

17,20,21)
Distúrbios da Transição Sono-Vigília ( somar os escores

Até 23

dos itens 6,7,8,12,18,19)
Sonolência Excessiva Diurna ( somar os escores dos

Até 19

itens 22,23,24,25,26)
Hiperhidrose do Sono ( somar os escores dos itens 9,16)

Até 07

Escore Total ( somar os 6 escores parciais )

Distúrbio:
___________________________________________________________________

ANEXO 05 - Questionário Sobre a Qualidade de Vida na Asma Pediátrica
QUESTIONÁRIO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA NA ASMA PEDIÁTRICA
O QUESTIONÁRIO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA NA ASMA
PEDIÁTRICA FOI TESTADO E VALIDADO UTILIZANDO VOCABULÁRIO E
O FORMATO A SEGUIR. É IMPORTANTE QUE OS ENTREVISTADORES
UTILIZEM EXATAMENTE O MESMO VOCABULÁRIO (TIPO NORMAL) E
SIGAM AS INSTRUÇÕES (TIPO ITÁLICO) QUANDO SE DIRIGEM AO
PACIENTE. NÃO UTILIZAR O VOCABULÁRIO E NÃO SEGUIR AS
INSTRUÇÕES A SEGUIR PODE PREJUDICAR A CONFIABILIDADE E A
VALIDADE DO QUESTIONÁRIO.
Eu quero que você me conte todas as coisas que você faz e nas quais a asma
te incomoda.
NA FOLHA DE RESPOSTA ANEXA, FAÇA UM CÍRCULO EM VOLTA DO
NÚMERO DE CADA ATIVIDADE MENCIONADA, SE ALGUMA ATIVIDADE
MENCIONADA NÃO CONSTAR NA LISTA, ANOTE-A COM AS PALAVRAS
DO PACIENTE, NO ESPAÇO RESERVADO A ESTE FIM.
Juntos, nós vamos olhar uma lista de coisas que você deve ter feito durante a
última semana. Por causa de sua asma, você pode ter achado algumas dessas
atividades difíceis de fazer ou não muito divertidas. Vamos ver a lista e você vai
me dizer em que atividades a asma te incomodou durante a última semana. Se
você não tiver feito alguma atividade que está na lista ou se ela não te
incomodou, basta dizer “não”.
LEIA AS ATIVIDADES, OMITINDO AQUELAS QUE O PACIENTE
IDENTIFICOU ESPONTANEAMENTE. FAÇA UMA PAUSA APÓS CADA
ATIVIDADE PARA DAR AO PACIENTE A OPORTUNIDADE DE
RESPONDER. RISQUE AS ATIVIDADES QUE O PACIENTE IDENTIFICOU
COMO
NÃO
PROBLEMÁTICAS,
UTILIZANDO
UMA
CANETA
HIDROGRÁFICA PRETA DE PONTA GROSSA.
Você consegue se lembrar de outras atividades durante as quais a asma te
incomodou?
Das atividades relacionadas na lista eu quero que você me diga quais as que
mais te incomodam.
DÊ A FOLHA DE ATIVIDADES PARA O PACIENTE. JUNTOS, LEIAM
TODOS OS ITENS IDENTIFICADOS.
Qual dessas atividades mais te incomoda?
ESCREVA A ATIVIDADE TANTO NO QUESTIONÁRIO QUANTO NA FOLHA
DE RESPOSTA.

Das atividades restantes, qual delas mais te incomoda?
ANOTE AS RESPOSTAS DO PACIENTE E CONTINUE ATÉ QUE 3
ATIVIDADES TENHAM SIDO IDENTIFICADAS.
MOSTRE OS CARTÕES AZUL E VERDE AO PACIENTE E EXPLIQUE AS
ESCALAS.
ANOTE AS RESPOSTAS DO PACIENTE NA FOLHA DE RESPOSTA.
Agora eu quero que você me conte o quanto sua asma te incomodou enquanto
fazia uma dessas atividades. Eu vou te dizer qual cartão você deve usar.
Escolha o número que descreve da melhor maneira o quanto sua asma te
incomodou ao fazer cada uma dessas atividades, durante a última semana.
A
1.
O quanto sua asma te incomodou ao (ATIVIDADE1:
_______________) durante a última semana. [CARTÃO AZUL]
A
2.
O quanto sua asma te incomodou ao (ATIVIDADE2:
_______________) durante a última semana. [CARTÃO AZUL]
A
3.
O quanto sua asma te incomodou ao (ATIVIDADE3:
_______________) durante a última semana. [CARTÃO AZUL]
S
4.
AZUL]

O quanto sua TOSSE te incomodou na última semana? [CARTÃO

E
5.
Com que frequência sua asma fez você se sentir CHATEADO/A
durante a última semana? [CARTÃO VERDE]
S
6.
Com que frequência sua asma fez você se sentir CANSADO/A
durante a última semana? [CARTÃO VERDE]
E
7.
Com que frequência você se sentiu PREOCULPADO/A OU
ABORRECIDO/A por causa da sua asma, durante a última semana? [CARTÃO
VERDE]
S
8.
O quanto as CRISES/ATAQUES DE ASMA te incomodaram
durante a última semana? [CARTÃO AZUL]
E
9.
Com que frequência sua asma fez você sentir RAIVA durante a
última semana? [CARTÃO VERDE]
S
10.
O quanto o CHIADO/CHIO NO PEITO te incomodou durante a
última semana? [CARTÃO AZUL]
E
11.
Com que frequência sua asma fez você se sentirMALHULMORADO/A, IRRITADO/A durante a última semana? [CARTÃO VERDE]

S
12.
O quanto o APERTO NO SEU PEITO/PEITO TRANCADO te
incomodou durante a última semana? [CARTÃO AZUL]
E
13.
Com que frequência você se sentiu DIFERENTE DOS OUTROS
OU EXCLUÍDO/A, por causa de sua asma, durante a última semana?
[CARTÃO VERDE]
S
14.
O quanto a RESPIRAÇÃO CURTA te incomodou durante a última
semana? [CARTÃO AZUL]
E
15.
Com que frequência você se sentiu CHATEADO/A POR NÃO
CONSEGUIR ACOMPANHAR O RITMO DOS OUTROS durante a última
semana? [CARTÃO VERDE]
S
16.
Com que frequência sua asma fez você ACORDAR DURANTE A
NOITE, durante a última semana? [CARTÃO VERDE]
E
17.
Com que frequência você NÃO SE SENTIU À VONTADE por
causa da sua asma, durante a última semana? [CARTÃO VERDE]
S
18.
Com que frequência você sentiu FALTA DE AR durante a última
semana? [CARTÃO VERDE]
A
19.
Com que frequência você achou que NÃO CONSEGUIRIA
ACOMPANHAR O RITMO DOS OUTROS por causa da sua asma,durante a
última semana? [CARTÃO VERDE]
S
20.
Com que frequência você DORMIU MAL DURANTE A NOITE por
causa da sua asma, durante a última semana? [CARTÃO VERDE]
E
21.
Com que frequência você sentiu MEDO POR CAUSA DE UMA
CRISE DE ASMA durante a última semana? [CARTÃO VERDE]
A
22.
Pense em todas as atividades que você fez durante a última
semana. O quanto sua asma te incomodou enquanto fazia essas atividades?
[CARTÃO AZUL]
S.
23.
Com que frequência você teve dificuldade para RESPIRAR
FUNDO durante a última semana? [CARTÃO VERDE]
Código de área:
S = Sintomas
A = Limitação nas atividades
E = Função emocional

Opções de atividades do QQVAP

FOLHA DE ATIVIDADES

1. SURFAR

19. SUBIR ESCADAS

2. PRATICAR ARTES MARCIAIS

20. RIR

3. JOGAR BASQUETE

21. ESTUDAR

4. DANÇAR (BALÉ/ JAZZ/ SAMBA)

22. FAZER PEQUENAS TAREFAS
DOMÉSTICAS

5. JOGAR PETECA
6. BRINCAR NA HORA DO
RECREIO

23. CANTAR

7. BRINCAR COM OS ANIMAIS

24. FAZER TRABALHOS
MANUAIS OU PRATICAR
HOBBIES / PASSATEMPOS

8. BRINCAR COM OS AMIGOS

25. GRITAR

9. ANDAR DE BICICLETA

26. FAZER GINÁSTICA

10. CORRER

27. ANDAR DE PATINS

11. PULAR CORDA

28. ANDAR DE SKATE

12. FAZER COMPRAS

29. PRATICAR ATLETISMO

13. DORMIR

30. ANDAR A CAVALO

14. JOGAR FUTEBOL/ BOLA

31. JOGAR TÊNIS, FRESCOBOL

15. NADAR

32. JOGAR CAPOEIRA

16. JOGAR VÔLEI

33. FAZER ESCALADA / RAPEL

17. ANDAR

34. SE LEVANTAR DE MANHÃ

18. SUBIR LADEIRA/ MORRO

35. FALAR

ATIVIDADES IDENTIFICADAS PELO PACIENTE
1)___________________________

7)___________________________

2)___________________________

8) ___________________________

3)___________________________
4)___________________________
5)___________________________
6) ___________________________

Folha de respostas do PAQLQ
FOLHA DE RESPOSTAS
NOME:___________________________________
NÚMERO:__________________
DATA DE PREENCHIMENTO:
ITEM

RESPOSTAS

1. Atividade 1___________________

_______

2. Atividade 2___________________

_______

3. Atividade 3___________________

_______

4. Tosse

_______

5. Chateado/a

_______

6. Cansado/a

_______

7. Preocupado/a / Aborrecido/a

_______

8. Crises / ataques de asma

_______

9. Raiva

_______

10. Chiado / chio no peito

_______

11. Mal-humorado/a, irritado/a

_______

12. Aperto no peito / peito trancado

_______

13. Se sentir diferente dos outros ou excluído/a

_______

14. Respiração curta

_______

15. Chateado/a, não conseguir acompanhar o ritmo dos outros

_______

16. Acordar durante a noite

_______

17. Não se sentir à vontade

_______

18. Falta de ar

_______

19. Não conseguir acompanhar o ritmo dos outros

_______

20. Dormir mal durante a noite

_______

21. Medo por causa de uma crise de asma

_______

22. Incomodado/a em atividades, de um modo geral

_______

23. Respirar fundo

_______

Opções de resposta do PAQLQ

CARTÃO VERDE
1 – O TEMPO TODO
2 – A MAIOR PARTE DO TEMPO
3 – FREQUENTEMENTE
4 – ALGUMAS VEZES
5 – DE VEZ EM QUANDO
6 – QUASE NUNCA
7 – NUNCA

CARTÃO AZUL
1 – EXTREMAMENTE INCOMODADO/A
2 –MUITO INCOMODADO/A
3 – BASTANTE INCOMODADO/A
4 – MAIS OU MENOS INCOMODADO/A
5 – UM POUCO INCOMODADO/A
6 – QUASE NADA INCOMODADO/A
7 – NEM UM POUCO

ANEXO 06 - Diário de atividade

LEGENDA:

O preenchimento do quadrinho representa o tempo que retirou o aparelho.
“C” - Uso de Café ou chá.
“E” – Indica prática de Esporte
“D” – Tempo que passou Dormindo
“M” – Uso de Medicação de resgate.
“S” – Indica se teve algum Sintoma da asma, como tosse, chiado, ou falta de
ar.

APÊNDICES

APÊNDICE 1 – Parecer favorável do comitê de ética

