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PREFÁCIO 

 

 O presente documento apresenta a dissertação elaborada pela 

mestranda Thayla Amorim Santino, de acordo com as normas do Programa de 

Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, visando a obtenção do título de Mestre. Esta dissertação foi 

desenvolvida na linha de pesquisa “Avaliação e intervenção nos Sistemas 

Cardiovascular e Respiratório” sob a orientação da Profa. Dra. Karla Morganna 

Pereira Pinto de Mendonça. A estrutura da dissertação compreende os tópicos 

descritos a seguir. A “Introdução” compreende o referencial teórico e a 

problematização de embasamento do estudo. A “Justificativa” ressalta a 

importância da realização desta pesquisa, considerando as lacunas 

previamente apontadas. Em “Objetivos” são apresentados o objetivo geral do 

estudo e os objetivos específicos. A metodologia adotada no estudo encontra-

se descrita em “Materiais e Métodos”. O tópico “Resultados e Discussão” está 

disposto em dois artigos científicos produzidos a partir da análise dos dados 

coletados. Os artigos estão redigidos na língua portuguesa e formatados de 

acordo com as normas da revista científica a qual serão submetidos, mediante 

as considerações da banca examinadora. O primeiro artigo compreende o 

processo de tradução e adaptação transcultural da versão brasileira do 

questionário Pediatric AsthmaControland Communication Instrument 

(PACCI).O segundo artigo envolve o procedimento de análise das propriedades 

psicométricas da versão brasileira do PACCI. Em seguida, são apresentadas 

as conclusões e as considerações finais deste estudo, apontando as principais 

implicações dos achados, limitações e sugestões para futuras pesquisas. As 

referências utilizadas foram organizadas e formadas de acordo com as normas 

estabelecidas pelo padrão Vancouver. Por fim, encontram-se anexados os 

documentos utilizados durante a coleta de dados e termos. 
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RESUMO 

Introdução: No Brasil, observa-se uma prevalência de cerca de 20 milhões de 

indivíduos com asma sendo observada principalmente na infância e adolescência e a 

ocorrência de seus sintomas está intimamente relacionada com a falta de controle da 

doença. Objetivo: Traduzir, adaptar transculturalmente e analisar as propriedades 

psicométricas do questionário Pediatric Asthma Control and Communication 

Instrument (PACCI) para o uso na população brasileira.  Materiais e métodos: A 

tradução e adaptação transcultural envolveram procedimentos de tradução, tradução 

reversa, comitê multiprofissional de especialistas e pré-teste em uma amostra 

representante da nova população. As propriedades psicométricas foram avaliadas a 

partir da administração da versão adaptada do questionário em uma amostra de 103 

crianças e adolescentes com diagnóstico clínico de asma e seus pais/responsáveis. 

Foram avaliadas a condição socioeconômica (Critério de Classificação Econômica 

Brasil); controle clínico (Childhood Asthma Control Test (c-ACT) e Asthma Control Test 

(ACT)); qualidade de vida do cuidador (Pediatric Asthma Caregivers Quality of Life 

Questionnaire (PACQLQ)) e função pulmonar (espirometria). Foram investigadas 

validade (conteúdo, construto e concorrente), confiabilidade e determinado o ponto de 

corte. Resultados: O comitê multiprofissional de especialistas indicou que os itens do 

questionário se apresentaram claros e compressíveis, com concordância variando 

entre 0,78 e 1,00. No pré-teste, os pais/responsáveis apresentaram boa compreensão 

dos itens (concordância acima de 0,90). A consistência interna foi de 0,80. A estrutura 

interna do questionário foi avaliada por meio da análise fatorial exploratória (KMO= 

0,81 e teste de esfericidade de Barlett, p=0,00), considerando a extração de 4 fatores 

pré-determinados e rotação ortogonal (varimax). Foram identificados os fatores: 

controle clínico, riscos, percepção do estado da asma e severidade. O fator controle 

da asma apresentou correlação significativa com o c-ACT/ACT e com o PACQLQ. 

Para o fator controle, o índice de problema e a soma do escore indicaram que uma 

pontuação de 1 e 4 pontos foram indicativos de asma não controlada, 

respectivamente. Conclusão: A versão brasileira do questionário PACCI demonstrou 

ser capaz de fornecer medidas válidas e confiáveis na avaliação do controle clínico da 

asma de crianças e adolescentes. 

 

Descritores: Inquéritos e questionários; Psicometria; Estudos de validação; Crianças; 

Adolescente. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: In Brazil, a prevalence of about 20 million individuals with asthma is 

observed mainly in childhood and adolescence, and the occurrence of its symptoms is 

closely related to the lack of control of the disease. Objectives: To perform a 

translation, cross-cultural adaptation, and evaluation of psychometric properties of the 

Pediatric Asthma Control and Communication Instrument (PACCI) for use in the 

Brazilian population. Methods: The translation and cross-cultural adaptation involved 

the translation, backtranslation, multiprofessional committee of experts and pre-test in 

a representative sample of the new population. The psychometric properties were 

evaluated through the administration of the adapted version of the questionnaire in a 

sample of 103 children and adolescents with clinical diagnosis of asthma and their 

parents/caregivers. The socioeconomic condition was evaluated (Brazil Economic 

Classification Criteria); clinical control (Childhood Asthma Control Test (c-ACT) and 

Asthma Control Test (ACT)); caregiver’s quality of life(Pediatric Asthma Caregivers 

Quality of Life Questionnaire (PACQLQ)), and pulmonary function (spirometry). We 

investigated the validity (content, construct and concurrent), reliability and the cutoff. 

Results: The multiprofessional committee of experts indicated that the items of the 

questionnaire were clear and compressible, with agreement ranging from 0.78 to 1.00. 

In the pre-test, parents/caregivers presented a good understanding of the items 

(agreement above 0.90). The internal consistency was 0.80. The internal structure of 

the questionnaire was evaluated through exploratory factorial analysis (KMO=0.81 and 

Bartlett’s sphericicity test, p<0,001), considering the extraction of 4 pre-determined 

factors and orthogonal rotation (varimax).The following factors were identified: clinical 

control, risks, perception of asthma status and severity. The factor asthma control 

showed a significant correlation with c-ACT/ACT, PACQLQ. For the control factor, the 

problem index and the sum of the score indicated that a score of 1 and 4 points were 

indicative of uncontrolled asthma, respectively. Conclusion: The Brazilian version of 

the questionnaire PACCI showed to be able to provide valid and reliable measures to 

assess the clinical control of asthma in children and adolescents. 

 

Keywords: Surveys and Questionnaires; Psychometrics, Validation Studies, Child, 

Asthma. 
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A asma é uma doença inflamatória das vias aéreas, de caráter crônico que 

apresenta maior ocorrência na infância e adolescência1. Atualmente, estima-se a 

existência de cerca de 235 milhões de indivíduos com asma em todo o mundo2. 

Entretanto, apesar dos avanços nas opções de tratamento e ações de prevenção, 

estudos atuais evidenciam uma tendência de aumento da prevalência da asma entre 

crianças e adolescentes3. Para 2025, há uma projeção de que existirá cerca de 400 

milhões de indivíduos asmáticos1,4. 

Apesar da baixa prevalência da asma nos países de baixa e média renda, 

estes possuem maior grau de severidade da doença5,6, uma vez que há limitação ao 

acesso às medicações de controle5.No Brasil, observa-se uma prevalência de cerca 

de 20 milhões de indivíduos com asma7. Considerando a população pediátrica 

brasileira, estima-se uma prevalência de asma em 23,3% para as crianças e de 

22,7% para os adolescentes8.Além disso, apesar da redução nos indicadores de 

mortalidade por asma no Brasil, é possível observar que o país ainda apresenta 

números muito elevados9. Desse modo, a asma resulta em elevado custo direto e 

indireto para a sociedade, e requer maior atenção no âmbito da saúde pública9. 

Sabe-se que a fisiopatologia da asma está relacionada com diversos fatores 

de risco, tais como, história familiar de doenças alérgicas, alergia ou exposição à 

irritantes químicos, mudanças climáticas, infecções respiratórias virais ou exercício 

físico10–12. Alguns outros fatores de risco ainda estão sendo claramente elucidados, 

como a exposição secundária à poluição ambiental, tabagismo materno ou domiciliar 

e ocorrência de baixo peso ao nascimento1,11.  

A asma resulta em sintomas, decorrentes do processo inflamatório crônico, 

que incluem episódios recorrentes de sibilância, dispneia, opressão ou desconforto 

torácico, tosse, principalmente à noite ou no início da manhã, além de sintomas ou 

despertares noturnos1,7. Entretanto, sabe-se que a ocorrência de sintomas e a 

repercussão da asma sobre o indivíduo está intimamente relacionada com a falta de 

controle da doença13,14.  

Atualmente, o termo controle da asma envolve a redução ou ausência das 

manifestações relacionadas a doença, a partir da realização de um tratamento 

efetivo15,16. Entretanto, deve-se considerar a influência genética, processo e 

evolução da doença, além do ambiente em que o indivíduo está inserido e a própria 

situação e contexto psicossocial15. 
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Devido às suas características, quando não controlada, a asma é uma doença 

que impacta negativamente a qualidade de vida dos indivíduos e está intimamente 

relacionada com o absenteísmo na escola, visitas à emergência e 

hospitalizações13,14,17. Além disso, estudos mostram que indivíduos que apresentam 

sintomas não controlados estão sujeitos a um maior risco de exacerbações18–20. 

De acordo com a Global Initiative for Asthma (GINA)1 e com a Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT)7, o tratamento da asma está 

compreendido em um ciclo, que envolve: avaliar, ajustar o tratamento e rever a 

resposta. Para isso, o manejo da asma deve envolver a monitorização e controle de 

aspectos relacionados ao controle clínico, que estão compreendidos em dois 

grandes domínios: o controle das limitações clínicas (que inclui o controle de 

sintomas, uso de medicações de alívio, limitação de atividades físicas e do fluxo 

aéreo) e a redução dos riscos futuros (tais como exacerbações, declínio acelerado 

da função pulmonar e eventos adversos aos tratamentos)16,21.Desse modo, os 

principais componentes de um manejo adequado da asma estão relacionados com a 

prevenção de exacerbações e a avaliação do controle clínico, que pode ser 

realizada por meio de medidas subjetivas (questionários e diários)1,22,23. 

Além dos domínios anteriormente citados, o acompanhamento da evolução 

da asma deve também considerar a avaliação da gravidade, uma vez que é uma 

característica que pode apresentar mudanças ao longo do tempo e pode ser 

resultante de um manejo adequado da doença24. Desse modo, observa-se que o 

manejo da asma está diretamente relacionado com a obtenção do melhor controle 

da doença e a manutenção do controle adquirido por períodos prolongados de 

tempo7,25. 

Quanto a classificação, os indivíduos asmáticos podem ser categorizados, de 

acordo com a severidade da doença e com a frequência de ocorrência dos sintomas. 

Considerando a severidade, o indivíduo pode ter uma asma: leve, moderada e 

severa, enquanto o controle dos sintomas, a classificação é segmentada em: 

controlada, parcialmente controlada ou não controlada1. 

A classificação da asma pode ser realizada através de um conjunto de 

diversas ferramentas, questionários e instrumentos, que são utilizados com a 

finalidade de analisar aspectos subjetivos26. Os questionários podem ser 

ferramentas de controle numéricos, que fornecem escores e pontos de corte para 

distinguir diferentes níveis de controle de sintomas. Por meio da pontuação em 
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escores, sugere-se uma medida útil para acompanhamento do progresso dos 

pacientes. Estas ferramentas são comumente utilizadas em pesquisas clínicas e são 

validadas pelas diretrizes internacionais1,21,27.  

 De acordo com a GINA1, os questionários que avaliam a asma em crianças, 

devem incluir sintomas, fatores de risco futuros, tratamentos e comorbidades 

associadas. Dentre os sintomas, devemos considerar questões acerca de sintomas 

diurnos e noturnos, além do uso de medicações para alívio e nível de atividade. 

Quanto aos fatores de risco futuros deve-se incluir aspectos dos efeitos colaterais da 

medicação, função pulmonar e exacerbações. 

 Estudos mostram a importância da utilização de outras medidas de 

avaliação do controle clínico, uma vez que, os parâmetros habitualmente usados na 

prática clínica partem do princípio bastante subjetivo7,28. Uma avaliação superficial 

ou insuficiente, no âmbito da coleta de informações ou da utilização dos dados de 

forma isolada, poderia resultar em uma classificação inadequada, não fidedigna, do 

real nível de controle da asma27,28, e desse modo, poderá provocar tratamento 

insuficiente ou desnecessário, além de riscos para os indivíduos e gastos 

indevidos29. É possível observar a importância da utilização de um conjunto de 

parâmetros avaliativos a fim de classificar um indivíduo com asma10. 

Apesar da existência de instrumentos de controle clínico da asma adaptados 

e validados para o uso no Brasil, estes abrangem crianças de faixas etárias restritas, 

desse modo, observa-se uma lacuna considerando crianças menores de 4 anos. 

Dentre os questionários específicos validados para o Brasil, temos o Childhood 

Asthma Control Test (c-ACT)30, Control of Allergic Rhinitis and Asthma Test for 

Children (CARATKids)31, o Asthma Control Test (ACT)32, Asthma Control 

Questionnaire (ACQ)26. 

O questionário c-ACT foi desenvolvido por Nathan et al.33, possui cinco itens 

autoaplicáveis sobre sintomas, uso de medicação de alívio e efeito da asma nas 

atividades diárias. Este questionário foi traduzido, adaptado e validado para a 

população brasileira por dois grupos de pesquisadores. Para crianças de 4 a 11 

anos, o c-ACT foi validado por Oliveira et al.34, em um estudo transversal com 105 

crianças, realizado na cidade de Porto Alegre. Para crianças maiores de 12 anos, 

temos o ACT que foi validado por Roxo et al.32. Assim como o c-ACT, o ACT é um 

questionário respondido por meio de entrevista, entretanto, este é baseado apenas 
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no autorrelato da criança, enquanto que o c-ACT é respondido pelos responsáveis e 

pela criança. 

O questionário CARATKids foi desenvolvido por Borrego et al.35 para uso na 

população pediátrica de Portugal. Diferentemente dos outros questionários para 

avaliação do controle clínico da asma, o CARATKids foi desenvolvido para avaliação 

simultânea do controle da asma e da rinite alérgica em crianças de 6 a 12 anos36. O 

CARATKids possui 17 itens e possui duas versões, sendo uma para as crianças e 

outra para os pais/responsáveis, sendo recentemente adaptado e validado para uso 

na população brasileira31. 

O questionário ACQ foi desenvolvido por Juniper et al.37 para avaliar o 

controle clínico da asma em indivíduos com idade acima de 12 anos. O ACQ 

encontra-se adaptado transculturalmente e validado para uso em diversos idiomas, 

inclusive para a língua portuguesa38. Este questionário possui como característica 

ser simples, facilmente aplicado e bastante utilizado nas pesquisas clínicas. Possui 

três versões com cinco, seis e sete questões, e em todas as versões existem cinco 

questões específicas sobre sintomas. O questionário ACQ, na versão composta por 

sete questões, encontra-se validado para crianças brasileiras acima de 12 anos26. 

Recentemente, foi desenvolvido o Pediatric Asthma Control and 

Communication Instrument(PACCI)39. Este questionário foi desenvolvido baseado no 

instrumento para adultos, o Asthma Control and Communication Instrument 

(ACCI)40. Diferentemente dos instrumentos atualmente validados para o Brasil, o 

PACCI pode ser utilizado em uma ampla faixa etária (1 a 21 anos). É um 

questionário simples, baseado no autorrelato dos pais/responsáveis, é de fácil uso e 

interpretação para indivíduos com baixa escolaridade39.  

O PACCI surgiu com o objetivo de facilitar a avaliação multidimensional da 

asma e sua morbidade, incluindo aspectos acerca do controle, risco, adesão, 

comunicação médico-paciente e tratamento, para facilitar o manejo e tratamento da 

asma. Além disso, busca favorecer a melhor utilização das informações relatadas 

pelos pais e/ou responsáveis para auxiliar e guiar o tratamento39. Entretanto, o 

PACCI encontra-se validado apenas para uso em crianças norte-americanas que 

utilizam a língua inglesa ou espanhola, sendo considerado um instrumento que 

apresenta uma adequada confiabilidade (α=0.84) e validade de construto 

convergente com o ACT/c-ACT e PACQLQ39. Uma outra versão do PACCI foi 

recentemente desenvolvida, para utilização em unidades de emergência, o chamado 
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Pediatric Asthma Control and Communication Instrument for the Emergency 

Department (PACCI-ED)41.  

A literatura revela que a disponibilização de um instrumento adaptado 

transculturalmente para o uso em determinada população, refere-se a um processo 

complexo que envolve uma sequência de etapas42,43. Com a adaptação espera-se 

que seja possível a obtenção de medidas apropriadas a qualquer indivíduo que 

compõe determinada população e que está inserido no mesmo contexto cultural42.  

Diante do exposto, observa-se a necessidade de adaptação de questionários 

para avaliar o controle da asma em crianças e adolescentes brasileiros, 

considerando uma ampla faixa etária. Baseado na importância do questionário 

PACCI, o propósito do presente estudo é realizar a tradução e adaptação 

transcultural para o português brasileiro e avaliar as propriedades psicométricas da 

versão brasileira do questionário PACCI. 

 

1.1 Justificativa 

 

Diante da necessidade de métodos para avaliar o controle clínico da asma em 

crianças e adolescentes e a fim de avaliar a eficácia de intervenções terapêuticas na 

asma, observa-se a importância da disponibilidade de questionários para o uso na 

população. Entretanto, observa-se a insuficiência de instrumentos disponíveis, 

principalmente considerando a faixa etária abrangida pelos questionários atualmente 

utilizados na população brasileira.  

Atualmente, evidencia-se uma lacuna quanto a avaliação do controle clínico 

em crianças menores de 4 anos, uma vez que apenas um questionário encontra-se 

validado para a população brasileira, sendo este para crianças entre 4 a 11 anos. A 

partir deste estudo, será possível preencher esta lacuna considerando a avaliação 

do controle clínico nesta faixa etária. Além disso, o questionário PACCI será útil para 

o avanço da avaliação clínica e acompanhamento da asma em crianças e 

adolescentes brasileiros, visto que será possível acompanhar a evolução do 

paciente de 1 a 21 anos, com o mesmo questionário. 

Além de ser uma ferramenta importante para o desenvolvimento da pesquisa 

no Brasil, o questionário poderá ser utilizado na prática clínica dada a importância de 

oferecer aos profissionais de saúde e pacientes um instrumento simples, rápido e de 
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baixo custo que pode complementar a avaliação de rotina. A sistematização de uma 

avaliação rotineira permite ajustes terapêuticos sempre que necessários, 

favorecendo a melhora da condição clínica do paciente e menor custo financeiro 

para os serviços de saúde. 

Além disso, a utilização de questionários para avaliação do controle clínico da 

asma favorece um julgamento mais preciso quanto aos sintomas e incômodos, 

facilitando a comunicação entre o profissional de saúde e o paciente, tanto no 

contexto ambulatorial como na atenção básica à saúde.  

 

1.2Objetivos 

 

1.2.1Objetivo geral 

 Traduzir, adaptar transculturalmente e avaliar as propriedades psicométricas 

do questionário Pediatric Asthma Control and Communication Instrument 

(PACCI). 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Artigo 1 - Tradução e adaptação transcultural da versão brasileira do Pediatric 

Asthma Control and Communication Instrument (PACCI): 

 

 Avaliar a validade de conteúdo da versão brasileira do questionário PACCI; 

 

Artigo 2 -Avaliação psicométrica da versão brasileira do Pediatric Asthma Control 

and Communication Instrument (PACCI): 

 

 Investigar a estrutura fatorial da versão brasileira do questionário PACCI; 

 Avaliar a validade de construto e validade concorrente da versão brasileira do 

questionário PACCI; 

 Testar a confiabilidade do instrumento no que se refere à consistência interna 

dos itens da versão brasileira do questionário PACCI; 

 Descrever os pontos de corte adequados da versão brasileira do questionário 

PACCI para identificar pacientes com asma não controlada. 
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1.3 Hipótese 

  

 Espera-se que a tradução e adaptação transcultural do instrumento PACCI 

para a língua portuguesa apresente propriedades psicométricas adequadas 

para a avaliação do controle da asma em crianças e adolescentes brasileiros. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1 Aspectos éticos 

 

O estudo obteve parecer favorável (CAEE 61201216.1.0000.5537/ parecer 

1.808.185) do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com Seres Humanos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) (Apêndice1) e seguiu os 

princípios éticos da pesquisa científica dispostos na Declaração de Helsinki e de 

acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Todos os participantes foram previamente informados quanto aos objetivos, 

justificativa, riscos, benefícios e procedimentos, considerando a metodologia 

operacional do estudo. Além disso, foram informados quanto a não obrigatoriedade 

de participação da pesquisa, preservação do anonimato dos dados registrados, 

podendo também se recusar a participar ou optar pela desistência em qualquer fase 

da pesquisa sem nenhum ônus. 

Para a participação do processo de tradução e adaptação transcultural, os 

tradutores e especialistas assinaram voluntariamente o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para assegurar sua concordância em participar do 

estudo (Apêndice2 e 3). 

Para início da coleta dos dados e participação no estudo, os 

pais/responsáveis assinaram voluntariamente o TCLE (Apêndice4) e a 

criança/adolescente foi convidado a expressar concordância por meio do Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Apêndice5). 

 

2.2 Delineamento do estudo 

 

 Trata-se de um estudo metodológico exploratório e psicométrico, que 

envolve o processo de tradução, adaptação transcultural e análise das propriedades 

psicométricas do questionário Pediatric Asthma Control and Communication 

Instrument (PACCI) (Anexo1). 

 
2.3 Fase 1 - Protocolo de tradução e adaptação transcultural do instrumento 

 

O procedimento metodológico adotado baseia-se nos modelos mais 

comumente utilizados em protocolos internacionalmente estabelecidos mediante os 



11 
 

guidelines propostos por Guillemin et al.42, Beaton et al.44, de acordo com o 

COSMIN45 e o preconizado pelo Mapi Research Institute46 (Figura 1). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas do protocolo de tradução e adaptação transcultural do questionário 
Pediatric Asthma Control and Communication Instrument para o português brasileiro. 
 

Respeitando-se os direitos autorais, foi solicitada a autorização prévia dos 

autores originais do instrumento para o desenvolvimento da versão culturalmente 

adaptada do instrumento ao português brasileiro (Apêndice 6). 

 

2.3.1 Tradução inicial – 1ª etapa 

O instrumento foi traduzido para a língua portuguesa por dois tradutores 

nativos com fluência na língua inglesa. Cada tradutor foi informado sobre os 

Autorização do autor do questionário 

Tradução 1 Tradução 2 

Síntese das traduções 

Tradução reversa 1 Tradução reversa 2 

Síntese das traduções reversas 

Versão final 

Aprovação do autor do questionário 

 

Apreciação e aprovação do autor do questionário original 

 

Apreciação por pesquisador externo nativo 

Apreciação e aprovação do autor do questionário original 

 
Apreciação de revisor da língua portuguesa 

Comitê multidisciplinar de especialistas 

(Méto 

Pré-teste (n=31) 



12 
 

objetivos do estudo e realizou de forma independente a tradução da versão original 

do questionário. O tradutor 1 era um especialista na área de conhecimento 

relacionado ao instrumento e ciente dos objetivos do questionário. O tradutor 2 era 

um indivíduo não especialista da área e sem conhecimentos sobre o questionário, 

sendo assim, considerado um representante da utilização popular do idioma.  

Nesta etapa, a ênfase foi estabelecida para a tradução conceitual dos termos, 

buscando uma linguagem de fácil compreensão42,44. 

 

2.3.2 Síntese das traduções – 2ª etapa 

Um comitê revisor, composto pelos tradutores 1 e 2 e os pesquisadores 

responsáveis pelo estudo, discutiu as diferenças, item a item, entre as versões com 

o objetivo de realizar a síntese (reconciliação) das traduções. Durante esta etapa, 

houve o registro de todas as modificações e ajustes ocorridos. 

Após realizados os ajustes sugeridos pelo comitê revisor, a versão do 

instrumento e um relatório, contendo a descrição da etapa foi enviada para análise 

dos autores originais. Com a obtenção da aprovação, foi finalizada a primeira 

versão, em português, do instrumento original. 

 

2.3.3 Tradução reversa (backtranslation) – 3ª etapa 

Esta etapa consistiu na tradução da versão do instrumento em português para 

o idioma original (inglês). A tradução reversa foi realizada por dois tradutores 

bilíngues (tradutor 3 e 4), nativos da língua inglesa e fluentes na língua portuguesa. 

Os tradutores 3 e 4 realizaram a tradução de forma independente, desconhecendo o 

objetivo do questionário e sem qualquer contato prévio com o instrumento. 

O objetivo desta etapa compreendeu a realização de uma tradução literal para 

verificar se a versão traduzida para o português refletiu o mesmo conteúdo da 

versão original42,47. 

 

2.3.4 Síntese das traduções reversas – 4ª etapa 

O comitê revisor, composto pelos tradutores 3 e 4 e os pesquisadores 

responsáveis pelo estudo, se reuniu com o objetivo de obter o consenso (síntese) 
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entre as duas traduções reversas do questionário. Durante esta etapa, houve o 

registro de todas as modificações e ajustes ocorridos durante a síntese. 

Em seguida, a versão final traduzida para o inglês foi encaminhada para 

apreciação de um pesquisador colaborador da área, nativo da língua inglesa, com o 

objetivo de avaliar a equivalência semântica, para, assim, evitar sugestões e 

tendências de viés na comparação entre a versão original e a versão traduzida para 

o inglês. 

Após a realização dos ajustes sugeridos pelo comitê revisor, pelo pesquisador 

colaborador externo, a versão do instrumento e um relatório contendo a descrição da 

etapa foi enviada para análise dos autores originais.  

Por fim, após terminada as alterações propostas, o instrumento adaptado ao 

português foi submetido à um professor revisor da língua portuguesa, afim de 

verificar a adequação dos itens à norma padrão da língua. 

 

2.3.5 Revisão pelo comitê multiprofissional de especialistas – 5ª etapa 

Esta etapa buscou assegurar a equivalência semântica, idiomática e 

contextual ao comparar a versão traduzida com a versão original42,47. Para atingir 

equivalência transcultural, os itens de um instrumento devem ser culturalmente 

adaptados, isto é, deve-se manter a validade de conteúdo para uso em diversas 

condições culturais44. Para isso, foi utilizada a técnica de Painel de Especialistas48. 

O comitê multiprofissional de especialistas (CME) foi composto por um grupo 

de especialistas da área, incluindo médicos pediatras e pneumologistas, 

fisioterapeutas, pesquisador com experiência no processo de adaptação 

transcultural de instrumentos44, e indivíduos leigos relacionados com a população 

em estudo (pais/responsáveis por crianças e adolescentes com asma)49,50, 

totalizando o número de 9 especialistas51. 

A análise da concordância ocorreu por meio do Método Delphi, na qual foram 

realizadas rodadas de avaliação individual e secreta52, utilizando uma plataforma 

virtual, SurveyMonkey® (Apêndice7). Após a apreciação, os dados quantitativos e 

qualitativos foram analisados e apresentados novamente ao CME. 

A avaliação de concordância foi realizada por meio de uma escala dicotômica, 

sendo (0) ausência total de concordância e (1) a concordância total. Com o 

julgamento, os participantes pontuaram e justificaram cada item, considerando a 
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clareza e concordância quanto à adequação dos itens ao contexto cultural. Não há 

padronização da validade de conteúdo aceitável, por ser baseada em julgamento 

subjetivo53. Entretanto, a concordância foi avaliada por meio da Porcentagem de 

Concordância54entre os especialistas em aprovar ou reprovar o item. Sabe-se que 

ao utilizar uma escala dicotômica, temos a possibilidade de minimizar a 

subjetividade comumente encontrada nesta etapa53. 

Os itens que apresentassem concordância inferior a 0,7854seriam novamente 

analisados (2ª rodada) a fim de se obter um consenso, para modificar ou substituir 

os itens.  

Ao final da apreciação pelo comitê e do consenso entre os itens, o 

instrumento foi encaminhado ao autor da versão original para apreciação de 

possíveis mal-entendidos e imprecisões. Ao término da etapa, foi obtida a versão 

pré-final, que foi submetida ao pré-teste na população alvo. 

 
2.3.6 Teste da versão pré-final (pré-teste) – 6ª etapa 

Nesta etapa, a versão pré-final foi testada por meio de entrevistas com 

31pais/responsáveis por crianças e adolescentes com asma. O tamanho da amostra 

para esta etapa foi definida de acordo com as recomendações propostas por Beaton 

et al.44 e Reichenheim, Moraes55.  

Seguindo a classificação utilizada por Okelo et al.39, os indivíduos foram 

estratificados de acordo com a faixa etária: menores de 5 anos, entre 5 e 11 anos e 

maiores de 12 anos.  

Os pais/responsáveis inicialmente foram esclarecimentos quanto ao objetivo e 

procedimentos do estudo. O questionário foi aplicado no formato de entrevista, e em 

seguida, os participantes eram questionados quanto à compreensão e clareza de 

cada item. Caso o item estivesse pouco claro, o participante era incentivado à 

sugerir possíveis modificações para tornar o item mais compreensível. O 

entrevistador foi treinado e instruído para apenas ler as questões para os 

participantes, sem explicá-las, podendo apenas repetir a leitura se necessário. 

Para a avaliação da compreensão, foi utilizado um Instrumento de Registro do 

Pré-teste (Apêndice 8) para avaliar a clareza e compreensão dos itens, sendo 

utilizada uma escala dicotômica. Caso um item apresentasse um entendimento 

menor que 90%, as etapas 5 e 6 do protocolo seriam refeitas, com o objetivo de 
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atingir maior nível de clareza do instrumento. Nesta etapa, foi considerado que 

apenas 10% dos sujeitos poderiam ter alguma dificuldade de compreensão dos 

itens55. 

 
 

2.3.7 Aprovação do autor da versão original – 7ª etapa 

Ao final do pré-teste, a versão final do questionário foi submetida à aprovação 

do autor do instrumento para aprovação final do processo metodológico realizado 

(Apêndice 9). 

 

2.4 Fase 2 - Análise das propriedades psicométricas 

 Após a construção da versão adaptada transculturalmente ao português 

brasileiro do instrumento PACCI, foi realizada o processo de análise das 

propriedades psicométricas com crianças e adolescentes com asma. Esse 

procedimento foi realizado de acordo com o delineamento metodológico descrito nos 

estudos originais de Okelo et al.39e Okelo et al.56. 

 
 
2.4.1 Local de realização 

 A pesquisa foi realizada no Departamento de Fisioterapia da UFRN. 

 

2.4.2 População 

A população do presente estudo foi constituída por crianças e adolescentes 

de 1 a 21 anos com diagnóstico clínico de asma, de acordo com os critérios 

estabelecidos pela GINA10. 

 

2.4.3 Amostra 

O método de seleção da amostra foi definido como amostragem não 

probabilística, por conveniência, procurando-se, entretanto, uniformizar os grupos 

segundo idade e sexo das crianças e adolescentes. De acordo com Hair Jr et al.57, 

não há um cálculo amostral específico para estudos metodológicos de validação 

entretanto, recomenda-se de 5 a 10 participantes para cada questão a ser validada.  



16 
 

2.4.4 Critérios de Inclusão 

Foram elegíveis para o estudo crianças e/ou adolescentes de ambos os 

sexos, na faixa etária de01 a 21 anos, com diagnóstico clínico de asma39; que 

possuíssem consentimento de seus pais ou responsáveis e assentissem sua 

participação no estudo. 

As crianças não poderiam apresentar: infecção respiratória aguda nas 

últimas duas semanas ao início da coleta58; histórico de cirurgias torácicas ou 

abdominais recentes; doenças respiratórias associadas32, como fibrose cística, 

bronquiectasia, tuberculose pulmonar. 

 

2.4.5 Critérios de Exclusão 

 Foram excluídas as crianças que apresentassem incapacidade de realizar 

ou compreender algum dos procedimentos necessários; que faltassem às coletas 

durante o período pré-definido; crianças que apresentassem algum sintoma agudo 

do trato respiratório durante a coleta. 

 
2.4.6 Seleção dos sujeitos 

 

2.4.6.1 Recrutamento 

A abordagem dos pacientes foi realizada em um hospital de referência no 

tratamento da asma localizado no município de Natal – RN a partir da obtenção da 

anuência deste local (Apêndice 10). 

A solicitação da anuência da instituição envolvida foi realizada diante da 

apresentação do projeto e esclarecimento dos objetivos, importância e 

procedimentos metodológicos que serão realizados. 

 Após aprovação do CEP e finalizada a etapa de tradução e adaptação 

transcultural, foi realizada abordagem dos médicos pediatras e pneumologistas com 

objetivo de solicitar o encaminhamento dos pacientes considerados elegíveis para o 

estudo. 

2.4.6.2 Contato inicial e seleção dos participantes 

Os médicos pediatras e pneumologistas entregaram um envelope com uma 

carta de apresentação do estudo (Apêndice 11) destinado aos pais/responsáveis 
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contendo informações sobre o estudo e telefone para contato para agendamento do 

horário com a pesquisadora principal do estudo. 

O primeiro contato entre o pesquisador e o participante foi realizado por 

telefone, neste momento, os responsáveis tiveram suas dúvidas esclarecidas e 

foram informados quanto às recomendações para o dia da avaliação, devido à 

necessidade de realizar espirometria, tais como: suspender o uso de 

broncodilatadores por no mínimo4 a 12 horas antes do início da avaliação, não 

realizar refeições volumosas antes do procedimento e não tomar café ou chá 

anteriormente ao procedimento58. 

O segundo contato, realizado de forma presencial em data e horário 

previamente marcados, no Laboratório de Fisioterapia Respiratória, localizado no 

Departamento de Fisioterapia da UFRN. Este momento incluiu a apresentação do 

TCLE e o TALE. Apenas a partir da assinatura e concordância dos termos, foram 

realizados os procedimentos referentes à coleta dos dados. 

As etapas que compõem o contato inicial e seleção dos sujeitos estão 

expostas no fluxograma abaixo (Figura 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Fluxograma das etapas do contato inicial e seleção dos sujeitos 
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2.4.7 Instrumentos de medidas e procedimentos 

Foi realizado um treinamento com a equipe de pesquisadores previamente ao 

início da coleta de dados, com o objetivo de assegurar a aplicabilidade dos 

instrumentos. Os questionários eram administrados pelo menos pesquisador.  

Para registro das informações, foi utilizada uma Ficha de Dados 

Sociodemográficos e Avaliação Pneumofuncional (Apêndice 12) dividida em campos 

para coleta de informações pessoais (nome, sexo, data de nascimento, idade, 

hábitos de vida, nível de escolaridade do responsável e da criança/adolescente), 

questionário socioeconômico, medidas antropométricas, e avaliação dos volumes e 

capacidades pulmonares, obtida através da espirometria.  

Após à coleta de informações, os pais/responsáveis foram entrevistados por 

um pesquisador treinado utilizando os questionários de controle clínico da asma e 

qualidade de vida relacionado ao cuidador. Foram utilizados os seguintes 

questionários: o PACCI, o c-ACT (dependendo da faixa etária) (Anexo 2), o 

Paediatric Asthma Caregiver’s Quality of Life Questionnaire (PACQLQ) (Anexo 3). As 

crianças/adolescentes também foram entrevistadas utilizando os questionários de 

controle clínico, c-ACT (questões 1 a 4) ou ACT (dependendo da faixa etária) (Anexo 

4). 

O fluxograma a seguir resume os procedimentos para coleta de dados e 

instrumentos utilizados no primeiro momento (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Procedimentos para coleta de dados 
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2.4.7.1 Avaliação do nível socioeconômico 

 

 Para avaliação do nível socioeconômico, foi utilizado um Questionário com 

os Critérios de Classificação Econômica Brasil (CCEB) definidos pela Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP)59 (Anexo 5). 

 Estes critérios classificam os indivíduos, baseado na pontuação adquirida, 

em 7 classes econômicas (A1, B1, B2, C1, C2, D e E). Para a classificação são 

utilizadas a pontuação baseado em um sistema de pontos em relação à quantidade 

de itens que o indivíduo possui, grau de instrução e acesso à serviços públicos59. 

 
2.4.7.2 Medidas antropométricas 

 

 Os dados antropométricos, estatura e peso corporal, foram mensurados 

utilizando uma balança digital G-Tech Glass 3S (Accumed, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil), devidamente calibrada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (INMETRO). A pesagem foi realizada com o participante 

vestindo roupas leves e descalço na posição ortostática. Para mensurar a estatura, o 

indivíduo foi solicitado a manter as panturrilhas, nádegas, dorso e região occipital em 

contato com a régua antropométrica, em postura ereta, cabeça alinhada pelo 

examinador. 

 

2.4.7.3 Avaliação dos volumes e capacidades pulmonares  

 

 A avaliação dos volumes e capacidades pulmonares foi realizada utilizando 

um espirômetro portátil digital KOKO® (Longmont, Estados Unidos da América), 

seguindo as recomendações da American Thoracic Society (ATS)/ European 

Respiratory Society(ERS)62.  

A calibração manual do equipamento era realizada no local do exame antes 

e a cada cinco testes, seguindo as instruções do fabricante e utilizando uma seringa 

de 3 litros (Vitalograph, Buckingham, Inglaterra). Acoplado ao aparelho foi utilizado 

um bocal descartável e um filtro bactericida (MicroGard 36-MGF1100) que foi 

trocado e descartado entre cada participante. 

 Antes de iniciar o teste, os participantes foram instruídos sobre todos os 

procedimentos. Os participantes permaneciam sentados e foram solicitados a 
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manter a cabeça em posição neutra. Para evitar escape de ar, durante as medições, 

o participante utilizou um clipe nasal e foi orientado a ajustar adequadamente os 

lábios ao redor do bocal. Para facilitar a compreensão e incentivo, o espirômetro 

forneceu feedback visual e o pesquisador forneceu feedback auditivo. 

Durante o teste, o participante era inicialmente instruído à 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 teste. Para a manobra ser considerada válida, não poderia apresentar artefatos, 

como tosse no primeiro segundo, vazamento, obstrução do bocal, manobra de 

valsalva, fechamento da glote, hesitação durante a manobra ou presença de nova 

inspiração durante a manobra62. 

Para realização da espirometria, foram considerados os participantes com 

idade superior a 5 anos56.Para crianças com 5 e 6 anos de idade a curva fluxo-

volume deveria mostrar aumento rápido até o pico de fluxo, com volume retro-

extrapolado menor ou igual a 80mL ou menor que 12,5% da capacidade vital forçada 

(CVF). Foram realizadas no mínimo 3 manobras (com 1 minuto de descanso entre 

elas), sem restrição do número máximo de manobras, contando que forneçam 2 

medidas aceitáveis, em que as duas maiores VEF1 e CVF não poderiam diferir mais 

do que 0,1L ou de 10%63. 

As crianças e adolescentes com idade superior a 7 anos deveriam realizar 

uma curva volume-tempo sem mudança no volume maior/igual a 0,025L durante o 

último segundo (platô); uma duração satisfatória 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) foi 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. Na referida faixa etária, foram 

realizadas no mínimo 3 e no máximo 8 manobras (com intervalo de 1 minuto entre 

elas) para obtenção de 3 manobras aceitáveis 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 

provas62. 

Após cada manobra as curvas fluxo-volume e volume-tempo realizadas em 

cada esforço máximo eram analisadas. Dentre as curvas aceitáveis e reprodutíveis, 

foram selecionados os valores do VEF1, da CVF, e do pico de fluxo expiratório 
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(PFE), que poderiam ser retirados de curvas diferentes62. O valor do fluxo expiratório 

forçado entre os 25% e 75% da CVF (FEF25-75%), foi selecionado da curva com maior 

soma entre CVF e VEF1
62.  

Os valores obtidos neste estudo foram comparados através dos valores de 

referência propostos por Mallozi64. Para a análise dos dados, a função pulmonar foi 

classificada como adequada quando os valores de VEF1 eram superiores ao valor 

predito. 

 
 
2.4.7.4 Avaliação do controle da asma 

 

O controle da asma foi avaliado através de instrumentos específicos, tais 

como o questionário PACCI, para toda a amostra, o c-ACT para crianças de 4 a 11 

anos e para crianças maiores de 12 anos, foi utilizado o ACT. 

 
2.4.6.7.1 Pediatric Asthma Control and Communication Instrument 

 

O PACCI, em sua versão original, é um instrumento multidimensional que 

contém 12 questões respondidas pelos pais e/ou responsáveis, envolvendo 

aspectos relativos à avaliação do controle clínico da asma. São divididos em cinco 

domínios conceituais relacionada com a morbidade da asma: percepção de 

mudanças no estado da asma ou direção (1 item), incômodo (1 item), risco (3 itens), 

adesão (1 item) e controle (5 itens). O instrumento PACCI apresenta apenas uma 

questão discursiva que busca melhorar a comunicação entre paciente e profissional 

de saúde39. 

Os domínios incluídos no questionário surgiram a partir de discursos em 

grupos focais envolvendo diversas populações, como médicos, pacientes e 

especialistas na área e de acordo com os autores estes são os principais domínios 

conceituais relacionados ao estado da asma39, e estão divididos em: 

1. Direção: trajetória das modificações da asma ao longo do tempo. Pode ser 

classificada em: melhor, igual ou pior. 

2. Incômodo: quantificação do incômodo da asma da criança para os pais, 

sendo um indicador de incômodo para os responsáveis. Pode ser classificada 

em: não incomodada, pouco incomodada e muito incomodada. 
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3. Risco: a ocorrência de visitas ao departamento de emergência, 

hospitalizações e/ou uso de corticosteroides para asma. Pode ser respondida 

através de: sim ou não. 

4. Aderência: este item contempla um questionamento acerca do uso diário de 

medicações de controle quanto ao esquecimento do uso. Pode ser 

respondida em: nenhuma vez, algumas vezes (1-2 dias por semana), muitas 

vezes (3-4 dias por semana) e todo o tempo (5-7 dias por semana). 

5. Controle: frequência de sintomas diurnos, uso de beta-2 agonista de curta 

ação, exacerbações, limitação de atividade e sintomas noturnos. Este item 

pode ser respondido baseado na frequência da ocorrência em dias ou 

intensidade, de acordo com o questionamento. 

Cada opção de resposta possui uma cor associada ao item, sendo estas, 

verde, amarelo e vermelho. Os autores relatam que este padrão de cores auxilia em 

uma rápida triagem e identificação realizada pelos profissionais de saúde, e poderia 

também melhorar a comunicação entre pacientes e profissionais. Como exemplo, o 

médico poderia realçar que respostas na cor vermelha necessitam de maior 

atenção, assim como, poderia servir como um método de informar o paciente sobre 

a situação atual de controle da asma, especialmente considerando populações com 

baixo nível de escolaridade66,67. 

O instrumento pode ser pontuado de três formas: através da soma dos 

escores, através do chamado índice de problema, e quanto às categorias baseadas 

nos guidelines10de asma. A pontuação realizada através da soma dos escores pode 

classificar os indivíduos em 0 (melhor controle de asma) e 19 (pior controle de 

asma), considerando o domínio controle. A pontuação através do índice de 

problema, dicotomiza os escores dos itens em 0 (controlado) e 1 (não controlado), 

sendo 0, indicativo de nenhum problema de controle, e 5, presença de cinco 

problemas de controle68. 

A cor correspondendo ao nível de controle deve ser utilizada ao pontuar o 

escore, uma vez que itens verdes pontuam 0 e itens de outras cores pontuam 1. 

Apenas o domínio controle, pode ser classificado em categorias, sendo estas 

indicativas de controle/severidade em: intermitente/ controlada; leve persistente 

/parcialmente controlada; moderada persistente/ não controlada; grave persistente/ 

mal controlada10. 
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 No estudo de Okelo et al.39, o domínio Controle foi analisado a partir de duas 

categorias de controle, sendo estas “controlada” ou “não controlada”. Os sintomas 

“intermitentes” foram considerados “controlados” e os sintomas “persistentes” foram 

considerados “não controlados”. 

 No domínio controle, o PACCI apresentou ponto de corte de 3 ou mais, 

baseado na soma dos escores, e de 2 ou mais, baseado no escore dicotomizado, 

mostrando uma ótima relação sensibilidade/especificidade para identificar indivíduos 

considerados portadores de asma não controlada39. 

 

2.4.7.4.2 Childhood Asthma Control Test (c-ACT) e Asthma Control Test (ACT) 

 

 Os questionários c-ACT34 e o ACT32 são compostos por 7 e 5 itens, 

respectivamente, referentes à situação da asma, a limitação de atividades, aos 

sinais e sintomas.  

O questionário c-ACT é composto por uma escala do tipo Likert, de 0 (muito 

ruim) a 4 (muito boa). Este instrumento apresenta itens respondidos pelas crianças 

sobre sua percepção do controle da asma, restrições, episódios de tosse e 

distúrbios noturnos do sono, e itens respondidos pelos pais/responsáveis sobre os 

sintomas respiratórios. Para a população brasileira, indivíduos com escore menor 

igual a 19 apresentam asma não controlada34. 

O questionário ACT é composto por uma escala do tipo Likert, que varia de 1 

a 5. Através da soma dos itens é dado o escore, que varia de 5 (menor controle da 

asma) a 25 pontos (maior controle da asma). O ACT apresenta um ponto de corte 

menor igual a 18 pontos, sugerindo que escores abaixo desse valor indicam asma 

descontrolada32. 

De acordo com a Global Initiative for Asthma10 esses instrumentos são 

validados para uso na avaliação da asma e possui escores e pontos de cortes que 

são sensíveis e conseguem detectar os diferentes níveis de controle de sintomas, 

uma vez são ferramentas de controle numéricos.  
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2.4.7.5 Avaliação da qualidade de vida do cuidador 

A qualidade de vida do cuidador foi avaliada utilizando o Paediatric Asthma 

Caregiver’s Quality of Life Questionnaire (PACQLQ)69, sendo este baseado na 

percepção dos pais/responsáveis.  

 

2.4.7.5.1 Paediatric Asthma Caregiver’s Quality of Life Questionnaire 

 

 A qualidade de vida dos pais/responsáveis foi avaliada por meio do 

PACQLQ. Este questionário foi desenvolvido no Canadá por Juniper et al.69 e foi 

adaptado ao português pelo Mapi Research Trust. 

O instrumento é específico para pais/responsáveis de crianças e 

adolescentes com asma de 7 a 17 anos. É composto por 13 itens referentes à última 

semana, sendo 9 itens relacionados à função emocional e 5 relacionados com a 

limitação de atividades. O instrumento PACQLQ possui uma escala do tipo Likert de 

7 pontos, que varia de 1, representando maior dano, a 7, sem dano algum. O escore 

total é feito através da soma e a média representam os escores (total e por 

domínio)69. 

 

2.4.8 Análise das propriedades psicométricas 

 A partir dos procedimentos de tradução e adaptação transcultural, torna-se 

necessário a adoção de procedimentos e critérios que para fornecer evidências de 

validade e confiabilidade para o uso de um instrumento adaptado em uma 

determinada população70. Diante disso, para o presente estudo verificou-se as 

propriedades psicométricas, considerando a validade e confiabilidade. 

 

2.5 Análise dos Dados 

 

Os dados foram analisados por meio do software Statistical Package for the 

Social Science (SPSS), versão 22.0 para Windows (IBM Corporation, Armonk, NY, 

EUA), considerando-se nível de significância de 5%.A normalidade dos dados foi 

verificada por meio do teste de Kolmogorov-Sminorv. As variáveis contínuas com 

distribuição normal foram representadas como média e desvio padrão e as variáveis 
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com distribuição não normal foram apresentadas como mediana e intervalo 

interquartil. As variáveis categóricas foram apresentadas como frequência absoluta e 

relativa. 

 

2.5.1 Validade de conteúdo 

Durante as etapas do comitê multiprofissional de especialistas e pré-teste, 

utilizou-se o método de Porcentagem de Concordância, considerando adequados os 

valores acima de 0,7854. 

 

2.5.2 Confiabilidade 

A consistência interna dos itens e coeficientes de correlação item-total foram 

analisadas por meio do coeficiente alfa de Cronbach. Os valores de α acima de 0,50 

foram considerados adequados73, conferindo que os itens estão suficientemente 

correlacionados, entretanto, valores acima de 0,95 podem indicar que o instrumento 

possui muitos itens que avaliam o mesmo construto subjacente, caracterizando 

redundância53,72. 

 

2.5.3 Validade de construto 

Com o propósito de avaliar a dimensionalidade e a natureza das variáveis 

latentes (fatores) do questionário, foi realizada a análise fatorial exploratória (AFE)57. 

Para verificar se os dados poderiam ser submetidos ao processo de AFE, foi 

realizado o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), para verificar a adequação da 

amostra, e o teste de Esfericidade de Barlett, para determinar a presença de 

correlações entre as variáveis. O método de extração utilizado foi a análise de 

componentes principais (ACP), incialmente foi realizada a inspeção do teste 

“screeplot”, para identificação dos fatores considerando autovalores maiores que 1. 

Para rotação da matriz foram utilizados processos oblíquos e ortogonal, para obter a 

melhor configuração de cargas fatoriais e interpretabilidade dos fatores. A partir 

disso, optou-se pela extração de fatores fixos (determinando 4 fatores) e pelo 

processo de rotação ortogonal varimax. 
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2.5.4 Validade concorrente 

Visando correlacionar a soma do escore e o índice de problema do domínio 

controle com os itens e questionários que avaliam controle clínico da asma (c-

ACT/ACT), qualidade de vida do cuidador (PACQLQ) e parâmetros da função 

pulmonar como VEF1 e VEF1/CVF, foi utilizado o teste de correlação de Spearman. 

Os valores recomendados pelo British Medical Journal foram considerados como 

referência, sendo correlação muito fraca (0,00 a 0,19), fraca (0,20 a 0,39), moderada 

(0,40 a 0,69), forte (0,70 a 0,89) e muito forte (0,90 a 1,00)71. 

 

2.5.5 Ponto de corte 

Para identificar o ponto de corte do questionário adaptado para a população 

brasileira, foi realizada a análise pela curva ROC considerando as medidas de 

sensibilidade e especificidade. A classificação de controle clínico da asma pela GINA 

foi utilizada como comparador. 
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 Conforme determinado pelo Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os resultados e discussão do 

presente estudo estão dispostos nesta seção por meio de dois artigos científicos. 

Após as considerações da banca examinadora, ambos serão submetidos ao Jornal 

Brasileiro de Pneumologia (qualis A2, área 21 da Capes e fator de impacto 1,496). 

Os artigos encontram-se formatados de acordo com as instruções para submissão 

no referido periódico (Anexo 6).  

 

 O artigo 1 intitulado: Tradução e adaptação transcultural da versão brasileira 

do Pediatric Asthma Control and Communication Instrument (PACCI). 

 

 O artigo 2 intitulado: Avaliação psicométrica da versão brasileira do Pediatric 

Asthma Control and Communication Instrument (PACCI). 
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3.1 Artigo 1 

 

Tradução e adaptação transcultural da versão brasileira do Pediatric Asthma Control 

and Communication Instrument (PACCI) 

 

Translation and transcultural adaptation of the Brazilian version of Pediatric Asthma 

Control and Communication Instrument (PACCI) 

 

Thayla Amorim Santino1, João Carlos Alchieri2, Raquel Emanuele de França 

Mendes1, Ada Cristina Jácome Sarmento Silva1, Tácito Zaildo de Morais Santos1, 

Linda Kahn-D’Angelo3, Cecília Patino Sutton4, Karla Morganna Pereira Pinto de 

Mendonça1 

 

1. Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, Universidade Federal do Rio 
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RESUMO  

 

Objetivo: Realizar a tradução e adaptação transcultural do questionário Pediatric 

Asthma Control Instrument (PACCI) para o contexto da população brasileira, e 

assegurar a validade de conteúdo e equivalência semântica da versão adaptada. 

Métodos: A versão para língua portuguesa do Brasil foi desenvolvida de acordo com 

a metodologia mais comumente utilizada que incluiu as seguintes etapas: tradução; 

síntese da tradução; apreciação do autor do questionário original; tradução reversa; 

síntese da tradução reversa; apreciação do autor do questionário original; revisão 

por especialista em língua portuguesa; apreciação do comitê multiprofissional de 

especialistas para verificar a concordância dos itens considerando a clareza e 

adequação dos itens ao contexto cultural; pré-teste e por fim, o desenvolvimento da 

versão final. O pré-teste foi realizado com 31 pais/responsáveis por crianças e 

adolescentes de 01 a 21 anos, com diagnóstico clínico de asma de acordo com a 

Global Initiative for Asthma (GINA), com o objetivo de verificar a compreensão e 

clareza dos itens na população-alvo. Resultados: O comitê multiprofissional de 

especialistas indicou que os itens do questionário se apresentaram claros e 

compressíveis, com porcentagem de concordância variando entre 0,78 e 1,00. 

Considerando o procedimento de pré-teste, os pais/responsáveis não apresentaram 

dificuldades de compreensão (porcentagem de concordância acima de 0,90) não 

havendo necessidade de modificações na sua versão final em português. 

Conclusão: O questionário PACCI apresenta-se adequadamente traduzido e 

transculturalmente adaptado para uso na população brasileira. 

 

Descritores: Inquéritos e questionários; Tradução; Asma; Crianças; Adolescente. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To perform the translation and cross-cultural adaptation of the Pediatric 

Asthma Control and Communication Instrument (PACCI) for the context of the 

Brazilian population, and to assure the content validity and semantic equivalence in 

the target version. Methods: The Brazilian Portuguese version was developed 

according to the most commonly used methodology, which included the following 

steps: translation; synthesis of the translation; assessment of the author of the 

questionnaire; back-translation; synthesis of the back-translation, appreciation of a 

native external researcher; appreciation of the author of the questionnaire; review by 

a specialist in Portuguese language; appreciation of the multiprofissional committee 

of experts to verify the agreement of the items, considering the clarity and adequacy 

of them to the cultural context; pre-test and finally, the development of the final 

version. The pre-test was performed with 31 parents/guardians, with the purpose of 

verify the comprehension and clarity of the items in the target population. Results: 

The multiprofissional committe of experts indicated that the items of the 

questionnaire were clear and compressible, with a percentage of agreement between 

0.78 and 1.00. Considering the pre-test procedure, parents/guardians did not present 

comprehension difficulties (percentage of agreement above 0.90), thus no further 

changes were needed. Conclusion: The PACCI questionnaire is properly translated 

and cross-cultural adapted for the Brazilian population.  

 

Descriptors: Surveys and Questionnaires; Translating; Asthma; Child; Adolescent. 
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INTRODUÇÃO  

 

A asma é uma doença pulmonar crônica que afeta cerca de 1 a 18% da 

população em diferentes países(1). Considerando o Brasil, a asma é um grave 

problema de saúde pública que gera um alto impacto na saúde de crianças e 

adolescentes(2). Além disso, é observada uma elevada prevalência da asma 

considerando a população pediátrica brasileira, sendo esta superior a 20%(3). 

A avaliação do controle da asma está intimamente relacionada com a 

ocorrência das manifestações relacionadas à doença, ou, se estas foram reduzidas 

ou eliminadas a partir do tratamento(1,4). A Global Initiative for Asthma (GINA) 

recomenda que esta avaliação seja realizada com a utilização de instrumentos, no 

formato de questionários(1). Entretanto, esses devem sempre fornecer uma 

interpretação dos resultados de forma válida, confiável, precisa e equivalente(5). 

 Alguns questionários já se encontram validados para uso na população 

brasileira pediátrica, tais como o Childhood Asthma Control Test (c-ACT)(6), Asthma 

Control Test (ACT)(7), Asthma Control Questionnaire (ACQ)(8) e o Control of Allergic 

Rhinitis and Asthma Test for Children (CARATKids)(9). Contudo, nenhum dos 

questionários atualmente disponíveis foram desenvolvidos para avaliar crianças com 

idade inferior a 4 anos. Além disso, esses questionários (c-ACT, ACT e ACQ)(6–8) 

foram desenvolvidos para utilização em determinadas faixas etárias. Essa 

característica pode dificultar a utilização desses instrumentos como medidas de 

avaliação em ensaios clínicos que avaliem uma ampla faixa etária. 

Diante disso, Okelo et al.(10) desenvolveram o questionário Pediatric Asthma 

Control and Communication Instrument (PACCI).Este questionário foi desenvolvido 

para avaliação multidimensional do controle clínico da asma de crianças e 

adolescentes de 01 a 21 anos. O questionário contém 12 questões, sendo uma 

questão discursiva que busca melhorar a comunicação entre os pais/responsáveis e 

o profissional de saúde. A proposta do questionário PACCI é disponibilizar um 

instrumento simples, baseado no autorrelato dos pais/responsáveis, de fácil uso e 

interpretação, inclusive para indivíduos com baixo nível de escolaridade(10). 

O PACCI é subdividido em cinco domínios: direção (1 item), incômodo (1 

item), risco (3 itens), aderência (1 item) e controle (5 itens)(10). O domínio controle 

possui três possibilidades de escore: baseado na soma dos itens (0 a 19 pontos); 

índice de problema, sendo cada item uma variável dicotômica (0 a 5 pontos); e por 
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categorias (controlado ou não controlado), a partir da orientação de cores da opção 

de resposta selecionada que se encontra mais à direita. Os demais domínios 

apresentam escores categóricos.  

Desse modo, visando suprir as lacunas atualmente encontradas nas 

ferramentas disponíveis para a avaliação do controle clínico da asma pediátrica, o 

presente estudo teve por objetivo realizar a tradução e a adaptação transcultural do 

questionário PACCI para a população brasileira. 

 

 

MÉTODOS 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1.808.185). Todos os participantes 

assinaram previamente o termo de consentimento livre e esclarecido e ainda o termo 

de assentimento livre e esclarecido. 

Trata-se de um estudo metodológico exploratório baseado nas 

recomendações internacionalmente propostas por Guillemin et al.(11), Beaton et. 

al(12), Mokkink et al.(13) e pelo Mapi Research Institute(14). 

As etapas foram compreendidas em: 1) autorização do autor do questionário 

original; 2) tradução: o questionário foi traduzido para a língua portuguesa, de forma 

independente, por dois tradutores (1 e 2) nativos com fluência na língua inglesa, 

sendo um especialista na área de conhecimento relacionado ao instrumento e outro 

não-especialista; 3) síntese das traduções: consenso entre os tradutores 1 e 2 e o 

comitê revisor (pesquisadores responsáveis pelo estudo) sobre as versões 

traduzidas, com o objetivo de formular uma única versão; 4) envio de relatório para o 

autor do instrumento original para apreciação e obtenção da aprovação das  etapas 

2 e 3; 5) tradução reversa: retradução da síntese das traduções para a língua 

inglesa por dois tradutores (3 e 4) nativos da língua inglesa e fluentes na língua 

portuguesa que desconheciam o questionário original; 6) síntese da tradução 

reversa: consenso entre os tradutores 3 e 4 e o comitê revisor sobre as versões 

retraduzidas, com o objetivo de formular uma única versão. Nesta etapa, foi incluída 

a participação de um pesquisador externo nativo na língua inglesa, com o objetivo 

de comparar a versão traduzida para o inglês com a versão original visando verificar 

a equivalência semântica;7) envio de relatório para o autor do instrumento original 
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para apreciação e obtenção da aprovação das  etapas 5 e 6;8) apreciação por 

revisor da língua portuguesa para verificar adequação dos itens à norma culta 

padrão da língua; 9) revisão por comitê multiprofissional de especialistas para 

verificar a concordância dos itens considerando a clareza e adequação dos itens ao 

contexto cultural; 10) pré-teste: com a aprovação dos itens pelos especialistas, foi 

realizado o teste de compreensão do questionário em sua versão pré-final na 

população-alvo; 11) envio de relatório para o autor do instrumento original para 

apreciação e obtenção da aprovação da versão final em português.  

O processo de tradução e adaptação transcultural descrito acima pode ser 

visualizado na Figura 1. 

A equivalência semântica entre as versões original e traduzida considerando 

o novo contexto cultural, foi alcançada nas etapas descritas anteriormente. Para 

assegurar a validade de conteúdo, foi formado um comitê multiprofissional de 

especialistas composto por médicos pediatras e pneumologistas, fisioterapeutas, 

pesquisador com experiência no processo de tradução e adaptação transcultural de 

questionários e indivíduos leigos representantes da população-alvo 

(pais/responsáveis por crianças e adolescentes asmáticos), totalizando o número de 

9 participantes. Para a avaliação da concordância, foi utilizado o método Delphi(15) 

por meio da plataforma virtual SurveyMonkey®. Os especialistas avaliaram os itens e 

opções de resposta da versão em português do PACCI. O grau de concordância foi 

calculado por meio do método Porcentagem de Concordância(16). Os itens 

aprovados deveriam apresentar concordância superior a 0,78(16). Caso o item 

obtivesse concordância inferior, seria modificado de acordo com as sugestões e 

novamente submetido à apreciação do comitê multiprofissional de especialistas. 

O pré-teste foi realizado com uma amostra composta por 31 

pais/responsáveis por crianças e adolescentes de 01 a 21 anos, com diagnóstico 

clínico de asma de acordo com a GINA(1). Após esclarecimentos quanto ao objetivo 

e procedimentos do estudo, o questionário foi aplicado no formato de entrevista. O 

entrevistador leu as questões, sem explicá-las, podendo repetir a leitura se 

necessário, em seguida, os participantes eram questionados quanto à compreensão 

e clareza de cada pergunta. Caso o item estivesse pouco claro, o participante era 

incentivado a sugerir possíveis modificações para tornar o item mais compreensível. 

Caso um item obtivesse um entendimento menor que 90%(17) as etapas anteriores 
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de revisão por comitê multiprofissional de especialistas e pré-teste seriam refeitas 

para o item, com o objetivo de assegurar maior nível de clareza. 

Os dados foram analisados utilizando o pacote estatístico IBM SPSS 

Statistics, versão 22.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, EUA). A análise de dados 

consistiu em análise descritiva, com medidas de frequência absolutas e relativas, 

medidas de tendência central e dispersão. Para obtenção dos dados referentes à 

validade de conteúdo, foi utilizado o método de Porcentagem de Concordância. 

 

RESULTADOS 

 

Durante as etapas de tradução e adaptação transcultural descritas 

anteriormente, foram necessários alguns ajustes para assegurar a compreensão e 

uma adequada adaptação transcultural do questionário, considerando seus itens e 

opções de resposta. Após cada etapa, um relatório contendo os possíveis ajustes foi 

submetido à apreciação do autor da versão original, a partir disso, as alterações 

necessárias foram realizadas mediante aprovação do mesmo. Desse modo, é 

possível garantir que a intenção e conceito dos itens originais foram integralmente 

preservados na versão adaptada para a língua portuguesa. 

 Dos 9 participantes do comitê multiprofissional de especialistas, 3 eram 

pais/responsáveis por crianças/adolescentes com asma, 2 médicos pediatras, 2 

fisioterapeutas da área da fisioterapia respiratória, 1 médico pneumologista e 1 

pesquisador com experiência metodológica no processo de tradução e adaptação 

transcultural. Considerando a titulação dos profissionais de saúde, 3 (50%) 

possuíam mestrado e 3 (50%) doutorado. O tempo de atuação profissional variou de 

7 a 31 anos. Os pais/responsáveis que participaram deste comitê possuíam distintos 

níveis de escolaridade (ensino médio, ensino superior e pós-graduação). 

Em diversos trechos, o questionário original utiliza o termo “your child”, 

entretanto, em oposição à tradução literal “sua criança”, optou-se por utilizar o termo 

“seu(sua) filho(a)”. Este ajuste foi considerado adequado devido ao instrumento 

também ser destinado aos pais/responsáveis de adolescentes.  

No instrumento original, os itens de 1 a 5 iniciam com a seguinte sentença: 

“Since your child’s last visit to this doctor’s office, has your child:”, entretanto, esta foi 

ajustada para: “Desde a última consulta médica de seu(sua) filho(a), ele(a):”, 

tornando o item mais simples e compreensível no novo contexto cultural. Em adição, 
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o termo “este consultório médico” poderia tornar o item inadequado, dependendo do 

local de aplicação do mesmo. No item 4 o termo “hospitalized” foi substituído por 

“internado” visto que o termo é mais utilizado e mais adequado ao contexto. No item 

5, a oração “Used prednisone (Orapred, steroidpill, steroid liquid or steroid syrup) for 

asthma?” foi modificada para “Usou prednisona/prednisolona (comprimidos de 

corticoide ou cortisona, corticoide liquido, corticoide xarope ou injeção de 

corticoide)para sua asma?”. Semelhantemente à versão em português para adultos 

do instrumento Asthma Control and Communication Instrument (ACCI)(18), foi 

adicionada ao item 5 a explanação “Essa pergunta não se refere a sua bombinha de 

uso diário”. Desse modo, o comitê revisor propôs esta adequação com o propósito 

de deixar claro que o item não se refere ao corticoide inalatório de uso diário, e sim, 

ao uso de corticoides orais e injetáveis utilizados em períodos de exacerbação de 

sintomas. No item 9 o termo “asthma attack” foi substituído por “crises de asma”, 

visto que o termo “ataques de asma” é pouco utilizado pela população brasileira. 

Nos itens 6, 7, 8 e 9 da versão original estão disponíveis alguns exemplos 

com o objetivo de auxiliar ou direcionar as respostas obtidas durante a aplicação do 

questionário. Na versão final em português, estes exemplos foram reformulados 

considerando o contexto da população brasileira, conforme citados a seguir: 1) O 

exemplo disposto no item 6 cita as medicações de uso diário frequentemente 

utilizados no controle da asma na população norte-americana, desse modo, outras 

medicações substituíram as medicações pouco conhecidas ou não disponíveis para 

o uso na população brasileira. O item apresentava as seguintes medicações “Advair, 

Asmanex, Budesonide, Dulera, Flovent, QVAR, Pulmicort, Singulair e Symbicort”, 

sendo modificado para “Seretide spray e Diskus (Fluticasona e Salmeterol), Oximax 

(Mometasona), Budesonida, Formoterol, Fluticaps (Fluticasona), Clenil spray e A 

(beclometasona), Montelukast, Symbicort/Alenia (Formoterol e Budesonida)”; 2) No 

item 8 em sua versão original, há exemplos das seguintes formas ou medicamentos 

de alívio: “Albuterol/Proventil/Proair/Ventolin /Xopenex via Inhaler/ Spray/ 

PumporMachine/ Nebulizer”. Na tentativa de simplificar o item e citar medicamentos 

ou formas de administração relacionados ao uso comum da população brasileira, o 

exemplo foi alterado para “Salbutamol/ Aerolin/ Berotec/ Bombinha/ Inalador/ 

Nebulização”. Tal formato, também foi escolhido por apresentar semelhança com o 

item existente no questionário em sua versão em português para adultos, o ACCI(18). 

3) O item 7 possui exemplos de sintomas da asma que foram traduzidos com pouca 
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divergência, exceto pelos termos “shortness of breath”, “sputum (spit, mucous, 

phlegm when coughing), wheezy or whistling sound in the chest”. Após a análise do 

comitê revisor, esses sintomas foram respectivamente traduzidos como “falta de ar”, 

“escarro” (expectoração, muco, catarro ao tossir), “chiado ou sibilo (assobio) no 

peito”. 

Apenas duas opções de resposta foram ajustadas, sendo estas, referentes 

aos itens 2 e 10. As opções de resposta do item 2 originalmente descritas como “Not 

bothered/ Somewhat bothered/ Very bothered” foram ajustadas para “Nem um pouco 

incomodado/ Um pouco incomodado/ Muito incomodado”. Considerando as opções 

de resposta referentes ao item 10, o item possuía como opções “Not at all/ Slightly/ 

Moderately/ Verymuch/ Completely”, sendo ajustadas para “Nem um pouco/ 

Levemente/ Moderadamente/ Muito/ Completamente”. 

 Considerando a análise da concordância entre os participantes do comitê 

multiprofissional de especialistas, foi observado que todos os itens e opções de 

resposta do questionário apresentaram uma porcentagem de concordância superior 

ou igual a 0,78, conforme preconizado. Desse modo, não houve necessidade da 

realização de uma segunda rodada de discussões. Na Figura 2 é possível observar 

a porcentagem de concordância obtida pelos itens avaliados.  

 Para o processo de pré-teste do questionário em sua versão pré-final, foram 

entrevistados 31 pais/responsáveis, sendo 26 (83,9%) do sexo feminino. A faixa 

etária dos responsáveis variou de 26 a 60 anos. A maioria dos participantes do pré-

teste eram responsáveis por crianças 5 a 11 anos (54,8%). A amostra contou ainda 

com representantes de todos os níveis de escolaridade, entre ensino fundamental 

incompleto a superior completo, e representantes de variados extratos econômicos, 

de acordo com os Critérios de Classificação Econômica Brasil (CCEB)(19) da 

Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa.  

 Quanto à avaliação sobre a clareza e compreensão dos itens do 

questionário realizada por meio dos pais/responsáveis, todas os itens foram 

aprovados com um nível de compreensão e clareza superior a 90%. Dessa forma, 

não foram registradas dificuldades de compreensão em qualquer um dos itens e 

nenhuma sugestão indicando a necessidade de modificações dos mesmos. 
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DISCUSSÃO 

 

Este estudo demonstrou que a versão brasileira do questionário PACCI foi 

considerada adequada e apresentou-se transculturalmente adaptada, visto que as 

instruções, opções de resposta e itens foram considerados claros e compreensíveis 

pela população-alvo.  

Da mesma forma que outros questionários específicos que avaliam qualidade 

de vida, a exemplo do Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ)(20) e o Pediatric 

Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ)(21), o PACCI foi desenvolvido em 

conjunto com o instrumento ACCI(22), que avalia o controle clínico da asma em 

adultos. O ACCI, por sua vez, já se encontra traduzido e adaptado para o uso na 

população brasileira(18). Dessa forma, a partir do ACCI(18), foi possível considerar 

aspectos relevantes reportados durante o processo de adaptação transcultural que 

poderiam ser relevantes para o PACCI, visto que ambos apresentam algumas 

semelhanças em sua estrutura e itens.  

Com o propósito de realizar uma adequada adaptação transcultural e 

assegurar que o construto seja apropriadamente avaliado na nova população, o pré-

teste da versão brasileira do PACCI foi realizado com a participação de indivíduos 

representantes da população alvo provenientes de diversos níveis de escolaridade e 

condição socioeconômica. Até o momento existem disponíveis quatro instrumentos 

que avaliam o controle clinico da asma pediátrica traduzidos para o português(6,8,9,23). 

Entretanto, este foi o único estudo que envolveu representantes dos diversos 

extratos sociais e de diferentes níveis de escolaridade considerando assim a grande 

diversidade observada na população brasileira. Semelhantemente, os autores da 

versão brasileira do ACCI(18), originalmente desenvolvido para avaliar o controle 

clinico de adultos com asma, mencionaram a participação de indivíduos com 

diversos níveis de escolaridade no estudo de tradução do referido instrumento. 

Entretanto, estes autores não mencionaram se a nova versão do ACCI levou em 

consideração a diversidade socioeconômica da população para a qual o instrumento 

foi traduzido e adaptado transculturalmente. 

O questionário PACCI difere dos outros instrumentos pediátricos(6,8,9,23) 

específicos atualmente disponíveis em diversos aspectos. Primeiramente, o PACCI é 

o único questionário desenvolvido especificamente para a avaliação do controle 
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clínico da asma em crianças e adolescentes em uma ampla faixa etária, 

diferentemente do que é visto no questionário c-ACT, por exemplo, que abrange 

apenas crianças de 4 a 11 anos(6). O PACCI ainda apresenta uma particularidade 

em relação às possibilidades de escore, podendo se adequar às necessidades da 

situação, visto que apresenta três formas de escore, e ainda permitir a classificação 

do controle clínico segundo a GINA(1). Além disso, este questionário pode favorecer 

a comunicação médico-paciente, devido à presença de uma questão aberta que 

incentiva a comunicação dos pais/responsáveis acerca de qualquer preocupação 

sobre a asma do seu filho(10). 

A GINA preconiza que a avaliação do controle da asma seja composta por 

dois domínios, sendo estes controle de sintomas e risco futuro(1,24). Os questionários 

atualmente disponíveis focam apenas no controle de sintomas(24), entretanto, o 

PACCI contém perguntas que incluem aspectos relacionados aos fatores de risco 

futuros, tornando o instrumento mais completo considerando as recomendações 

para avaliação do controle clínico da asma. 

Nesse sentido, o presente estudo também mostra-se relevante visto que o 

processo de tradução e adaptação transcultural de instrumentos é o passo inicial 

para disponibilizar um instrumento para uso em uma população com outra cultura e 

idioma(12,14,25). Caso um instrumento seja submetido a processos incorretos ou 

incompletos de adaptação transcultural, poderá surgir interpretações equivocadas 

dos resultados, seja de forma individual ou também ao comparar os resultados da 

administração do mesmo questionário em diversos países(26).  

A metodologia proposta no presente estudo vem sendo bastante utilizada e 

pode ser considerada como um aspecto importante para tornar o estudo mais 

robusto. O perfil dos tradutores incluídos no processo e a inclusão de representantes 

da população-alvo na fase do comitê multiprofissional de especialista devem ser 

considerados com o objetivo de assegurar uma boa equivalência semântica, 

conceitual e contextual entre as versões(27–30). Entretanto, os estudos anteriores 

relacionados à tradução e adaptação transcultural de questionários específicos para 

avaliação do controle clínico da asma pediátrica não descrevem se estes aspectos 

foram considerados relevantes(6–8). 

Similarmente aos estudos prévios de tradução e adaptação transcultural dos 

questionários que avaliam o controle clínico da asma para a população brasileira(6,9), 

o pré-teste da versão brasileira do PACCI não foi realizado de modo multicêntrico, 
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dessa forma, sugere-se que estudos futuros possam comparar os índices de 

compreensão e clareza do instrumento também em amostras oriundas de outras 

regiões brasileiras, visto que o Brasil é um país territorialmente grande e com 

distintas características regionais. Entretanto, como forma de minimizar esta possível 

limitação, durante o processo de adaptação transcultural do presente estudo evitou a 

utilização termos regionais na tentativa de assegurar a validade de conteúdo da 

versão em português do PACCI durante sua utilização nas demais regiões do Brasil.  

Em conclusão, foi possível verificar que a versão brasileira do PACCI 

apresenta-se adaptada transculturalmente. Além disso, encontra-se semanticamente 

equivalente ao instrumento original e aplicável ao contexto brasileiro. A versão 

adaptada também apresenta fácil compreensão e administração, 

independentemente do nível de escolaridade e condição socioeconômica do 

respondente.  
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Figuras referentes ao artigo 1: Tradução e adaptação transcultural da versão 

brasileira do Pediatric Asthma Control and Communication Instrument (PACCI) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas do processo de tradução e adaptação transcultural do instrumento 
Pediatric Asthma Control and Communication Instrument (PACCI) para o português 
brasileiro 
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Figura 2. Porcentagem de concordância entre os participantes do comitê 

multiprofissional de especialistas. As barras representam a porcentagem de 

concordância para cada Questão (Q). A linha de referência do eixo Y representa o 

ponto de corte (0,78). 
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RESUMO 

 

Objetivos: Avaliar as propriedades psicométricas da versão brasileira do 

questionário Pediatric Asthma Control and Communication Instrument (PACCI). 

Métodos: Trata-se de um estudo psicométrico transversal realizado com crianças e 

adolescente com diagnóstico clínico de asma com idade entre 01 a 19 anos e seus 

respectivos pais/responsáveis. Foram realizadas avaliação da condição 

socioeconômica (Critério de Classificação Econômica Brasil); avaliação do controle 

clínico, por meio do Childhood Asthma Control Test (c-ACT), Asthma Control Test 

(ACT); avaliação da qualidade de vida do cuidador, por meio do Pediatric Asthma 

Caregiver’s Quality of Life Questionnaire (PACQLQ) e teste de função pulmonar. A 

validade de construto foi investigada por meio da análise fatorial exploratória. Foram 

investigadas ainda a validade concorrente; confiabilidade, considerando a análise 

pelo alfa de Cronbach (α); e a verificação da curva receiver operator characteristic 

(ROC). Resultados: Foram incluídas 103 crianças e adolescente, sendo a maioria 

do sexo masculino (53,4%). A versão brasileira do PACCI apresentou consistência 

interna adequada (α=0,80). A estrutura interna apresentou índices de ajustamento 

aceitáveis, considerando a extração de 4 fatores determinados e rotação varimax. 

Os fatores apresentaram valores de α adequados. O fator 1 relativo ao controle da 

asma apresentou correlações com o c-ACT/ACT e com o PACQLQ. Escores para o 

domínio controle superiores a 4 pontos (soma do escore) e acima de 1 ponto (índice 

de problema) foram indicativos de asma não controlada. Conclusão: A versão 

brasileira do PACCI demostrou ser capaz de fornecer medidas válidas e confiáveis 

na avaliação do controle clínico da asma de crianças e adolescentes brasileiros. 

 

Descritores: Inquéritos e questionários; Propriedades psicométricas; Estudos de 

validação; Crianças; Adolescente. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To assess the psychometric properties of the Brazilian version of the 

Pediatric Asthma Control and Communication Instrument (PACCI). Methods: This is 

a cross-sectional psychometric study performed with children and adolescents with a 

clinical diagnosis of asthma with age between 01 and 19 years, and their respective 

parents/caregivers were included. The socioeconomic condition was evaluated 

(Brazil Economic Classification Criteria); evaluation of clinical control, with the 

Childhood Asthma Control Test (c-ACT), Asthma Control Test (ACT); evaluation of 

the caregiver’s quality of life with the Pediatric Asthma Caregivers Quality of Life 

Questionnaire (PACQLQ), and test of pulmonary function. The construct validity was 

investigated through exploratory factorial analysis (EFA). The concurrent validity and 

reliability were also investigated, considering the analysis by the Cronbach’s alpha 

and the receiver operator characteristic (ROC) curve. Results: A total of 103 children 

and adolescents were included, with the majority of male (53.4%). The Brazilian 

version of PACCI showed adequate internal consistency (α=0.80). The internal 

structure presented acceptable adjustment indices, considering the extraction of 4 

determinate factors and rotation varimax. The factors presented appropriate α 

values. Factor 1 related to asthma control showed correlations with c-ACT/ACT and 

with PACQLQ. Scores for the control domain greater than 4 points (sum of score) 

and above 1 point (problem index) were indicative of uncontrolled asthma. 

Conclusion: The Brazilian version of PACCI has been shown to be able to provide 

valid and reliable measures in the evaluation of the clinical control of asthma in 

Brazilian children and adolescents.  

 

Keyword: Surveys and Questionnaires; Psychometric properties; Assessment; 

Validation studies; Child; Adolescent. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que apresenta 

maior ocorrência na infância e adolescência(1).No Brasil, a asma atinge cerca de 20 

milhões de indivíduos(2). Apesar de ser uma doença crônica, possui tratamento, 

sendo possível controlar os seus sintomas por meio de um cuidado e manejo 

adequado(1). Os principais componentes de um manejo adequado da asma estão 

relacionados com a prevenção de exacerbações e a avaliação do controle clínico, 

realizado por meio de medidas subjetivas(1,3,4). 

Atualmente, as medidas subjetivas do controle clínico da asma pediátrica são 

avaliadas por meio de instrumentos em formato de questionários validados para uso 

em determinada população(3).Um questionário desenvolvido originalmente em outro 

idioma necessita ser submetido a um processo complexo composto por várias 

etapas com o propósito de disponibilizar um instrumento adaptado 

transculturalmente, válido e confiável para o uso em um novo contexto 

populacional(5,6).  

No Brasil, alguns instrumentos, originalmente desenvolvidos em outros 

países, foram traduzidos e tiveram suas propriedades psicométricas avaliadas. Estes 

incluem o Asthma Control Questionnaire (ACQ)(7,8), o Asthma Control Test (ACT)(9), 

o Childhood Asthma Control Questionnaire (c-ACT)(10) e o Control of Allergic Rhinitis 

and Asthma Test for Children (CARATKids)(11). Em adição, temos o questionário 

Pediatric Asthma Control and Communication Instrument (PACCI), o qual foi 

recentemente submetido à procedimentos de tradução e adaptação transcultural, no 

entanto, suas propriedades psicométricas, até o presente momento, não haviam sido 

avaliadas.  

O desenvolvimento do questionário PACCI ocorreu em conjunto com o 

Asthma Control and Communication Instrument (ACCI)(12), sendo este uma versão 

destinada para avaliação do controle clínico da asma em adultos. O questionário 

PACCI foi desenvolvido nos Estados Unidos para uma ampla faixa etária, 

compreendida entre 01 e 21 anos(13). Até o presente momento, este questionário 

está validado apenas para uso em crianças norte-americanas que utilizam a língua 

inglesa ou espanhola. Em sua versão original, o PACCI apresentou propriedades 

psicométricas adequadas, indicando ser um instrumento confiável e válido para 
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mensurar o controle clínico da asma em crianças e adolescentes de todas as 

idades(13,14).  

O questionário é composto por 12 itens destinados aos pais/responsáveis, 

sendo um item aberto destinado a comunicação do profissional de saúde-paciente. 

Estes itens estão divididos nos seguintes domínios conceituais: direção, estado, 

risco, aderência e controle, sendo este último domínio responsável pelo maior 

número de itens (questões 7 a 11). Estes domínios foram determinados a partir de 

grupos focais realizados com profissionais de saúde e pacientes(13). 

O questionário PACCI fornece três possibilidades de escores do domínio 

controle: (1) Soma do escore: variando de 0 a 19 pontos (quanto maior escore pior 

controle da asma); (2) Índice de problema: no qual cada item pode ser pontuado 

como 0 para indicar controlado (opção de resposta na cor verde) e 1, não controlado 

(opção de resposta nas cores amarelo, laranja e vermelho). O escore pode variar de 

0 a 5, correspondendo à quantidade de problemas de controle que o indivíduo 

possui; (3) Categorias: utilizando a classificação de acordo com o National Institutes 

of Health (NIH)(15), a partir da cor da questão assinalada mais à direita podendo ser 

verde (controlado), amarelo, laranja e vermelho (não controlado)(13). 

Considerando a inexistência de um questionário válido e confiável capaz de 

avaliar o controle clínico de crianças e adolescentes brasileiros em uma ampla faixa 

etária, o propósito do presente estudo foi avaliar as propriedades psicométricas da 

versão brasileira do questionário PACCI. 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo psicométrico de corte transversal realizado entre maio 

e dezembro de 2017, cuja amostra composta por crianças e adolescentes com 

diagnóstico clínico de asma, de acordo com os critérios estabelecidos pela Global 

Initiative for Asthma (GINA)(1), e seus respectivos pais/responsáveis. O estudo foi 

previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (1.808.185). Os pais/responsáveis e as crianças e 

adolescentes participaram de maneira voluntária assinando, respectivamente, um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e um Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido. 
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População e amostra 

A amostragem foi do tipo não probabilística e o tamanho da amostra foi 

determinada seguindo as recomendações internacionais para o processo de 

investigação das propriedades psicométricas de questionários em saúde(16–18). 

Desse modo, uma amostra de 50 a 100 crianças foi considerada adequada. 

Foram incluídas crianças e adolescentes de ambos sexos, com diagnóstico 

clínico de asma determinado pelos critérios da GINA(1), os participantes deveriam 

possuir consentimento dos pais/responsáveis e o seu próprio assentimento. As 

crianças não poderiam apresentar: infecção respiratória aguda nas últimas duas 

semanas ao início da coleta(19); histórico de cirurgias torácicas ou abdominais 

recentes; doenças respiratórias associadas(9), como fibrose cística, bronquiectasia, 

tuberculose pulmonar. Foram excluídas as crianças e adolescentes que 

apresentassem incapacidade de realizar ou compreender algum dos procedimentos 

necessários, que faltassem às coletas durante o período pré-definido, ou que 

apresentassem algum sintoma agudo do trato respiratório durante a coleta. 

 

Coleta de dados 

Os pais/responsáveis foram submetidos à uma avaliação da condição 

socioeconômica por meio do Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB)(20). 

Posteriormente, eram convidados a responder o questionário PACCI. Para investigar 

a validade concorrente de forma semelhante ao estudo original(13), os seguintes 

questionários também foram administrados: c-ACT(10) ou ACT(7,9) e o Pediatric 

Asthma Caregivers Quality of Life Questionnaire (PACQLQ)(21). As crianças e 

adolescentes foram ainda classificados quanto ao controle clínico e severidade da 

asma de acordo com os critérios da GINA(1). 

Devido aos diversos níveis de escolaridade, todos os questionários foram 

administrados por meio de entrevista conduzidas por pesquisadores treinados. 

Os questionários de controle clínico c-ACT ou ACT foram utilizados nas 

crianças de 4 a 11 anos e acima de 12 anos, respectivamente. O questionário c-ACT 

possui alguns itens respondidos pelas crianças e outros pelos pais, entretanto, todos 

os itens do ACT são respondidos pelos adolescentes a partir dos 12 anos de idade. 

Ambos questionários foram desenvolvidos para avaliar o controle clínico da asma 

em relação ao último mês. Os escores variam de 0 a 27 e de 5 a 25, para o c-ACT e 
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ACT, respectivamente. Escores mais elevados indicam melhor controle clínico da 

asma(7,9,10). 

O questionário PACQLQ avalia a qualidade de vida de pais/responsáveis por 

crianças e adolescentes de 07 a 17 anos, com 13 questões dispostas em dois 

domínios, limitação da atividade e função emocional. O escore do PACQLQ é 

pontuado a partir dos valores médios, em uma escala de 7 pontos, sendo quanto 

maior escore, maior qualidade de vida(21).  

Os participantes com idade superior a 5 anos realizaram a espirometria, 

utilizando o espirômetro portátil digital KOKO® (Longmont, Estados Unidos da 

América). A avaliação da função pulmonar seguiu as recomendações da American 

Thoracic Society e European Respiratory Society(22). Os valores obtidos neste 

estudo foram comparados com os valores de referência propostos por Mallozi(23). 

Para a análise, valores de VEF1 superiores ao valor predito foram considerados 

adequados. 

 

Análise estatística 

 Os dados foram analisados utilizando o software Statistical Package for the 

Social Science (SPSS), versão 22.0 para Windows (IBM Corporation, Armonk, NY, 

EUA) e o software MedCalc (MedCalcSoftware, Belgium) versão 14.0. Todas as 

análises consideraram o nível de significância de 5%. As variáveis contínuas com 

distribuição normal foram representadas como média e desvio padrão e as variáveis 

com distribuição não normal foram apresentadas como mediana e intervalo 

interquartil. As variáveis categóricas foram apresentadas como frequência absoluta e 

relativa.  

 A consistência interna dos itens foi analisada por meio do coeficiente alfa de 

Cronbach. Valores de α acima de 0,50 foram considerados adequados(24–26).  

O teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), foi realizado para verificar a adequação 

da amostra, e o teste de Esfericidade de Barlett, para determinar a presença de 

correlações entre as variáveis. Com o propósito de avaliar a dimensionalidade e a 

natureza das variáveis latentes (fatores) do questionário, foi realizada a análise 

fatorial exploratória. O método de extração utilizado foi a análise de componentes 

principais, incialmente foi realizada a inspeção do “screeplot”, para identificação dos 

fatores considerando autovalores maiores que 1. Para rotação da matriz foram 

utilizados processos oblíquos e ortogonal, para obter a melhor configuração de 
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cargas fatoriais e interpretabilidade dos fatores. A partir disso, optou-se pela 

extração de fatores fixos (determinando 4 fatores) e o processo de rotação ortogonal 

varimax. 

Para verificar a correlação entre o domínio controle (soma do escore e o 

índice de problema) com os itens, os questionários c-ACT/ACT, PACQLQ, e as 

variáveis VEF1 e VEF1/CVF, foi utilizado o teste de correlação de Spearman. A força 

da correlação foi analisada a partir dos valores recomendados pelo British Medical 

Journal(27). 

Para identificar o ponto de corte do questionário em sua versão adaptada, foi 

realizada a análise pela curva receiver operator characteristic (ROC). Desse modo, a 

classificação de controle clínico da asma pela GINA1 foi utilizada como comparador.  

 

RESULTADOS 

 

 Foram incluídas 103 crianças e adolescentes, com idade variando entre 1 e 

19 anos, sendo a maioria do sexo masculino (53,4%). Considerando os 

pais/responsáveis, observou-se predomínio de indivíduos do sexo feminino (93,2%). 

A maioria da amostra, entre a faixa etária de 5 a 11 anos e acima de 12 anos, 

apresentou asma leve e parcialmente controlada. Para as crianças abaixo dos 5 

anos, foi observado predomínio da asma não controlada. A tabela 1 apresenta as 

características da amostra de acordo com a faixa etária. 

 As propriedades psicométricas foram inicialmente investigadas a partir da 

avaliação da consistência interna dos itens da versão brasileira do questionário 

PACCI, sendo esta considerada adequada (α=0,78). Dos 11 itens avaliados, apenas 

um item apresentava correlação item-total baixa (r=0,01), sendo este o item 6 (“com 

que frequência você se esquece de dar o remédio de uso diário para a asma do(a) 

seu(sua) filho(a) quando ele(a) se sente bem?”). Com a exclusão do item 6, ocorreu 

a elevação da consistência interna do questionário (α=0,81).  

 Os resultados do teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=0,83) e o teste de 

esfericidade de Barlett (χ²= 307,17; p=0,00) indicaram adequado ajuste dos dados, 

permitindo a realização da análise fatorial exploratória. A extração de componentes 

foi realizada a partir da determinação de 4 fatores, os quais explicaram 70,35% da 

variância total. Foram realizadas tentativas prévias de extração a partir da 

convergência entre o screeplot e o critério de Kaiser (autovalor acima de 1), 
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entretanto, a determinação de 4 fatores fixos consistiu na estratégia mais adequada 

para garantir uma variância total satisfatória. A estrutura fatorial encontra-se 

apresentada na Tabela 2.  

 Os itens agrupados no primeiro fator (4 itens) são componentes da avaliação 

do controle clínico da asma, enquanto que o segundo fator (3 itens) agrupou itens 

relacionados aos riscos. O terceiro fator se relaciona com a percepção do estado da 

asma (2 itens) e o quarto fator contém 1 item relativo à severidade da asma.   

Após o agrupamento dos itens, a análise da consistência interna para os 

fatores revelou valores de alfa de Cronbach aceitáveis. Cabe ressaltar que o quarto 

fator é composto por um único item, sendo assim, não é possível realizar análise de 

consistência interna.  

A tabela 3 apresenta as correlações do escore do domínio controle com cada 

item individualmente. Para a obtenção do escore do domínio controle foi obtido de 

duas maneiras: através da soma do escore itens do domínio controle (8, 9, 10 e 11) 

e por meio do índice de problema. Apenas o item 6 apresentou correlações não 

significativa e de baixíssima magnitude ratificando a necessidade de sua exclusão 

do modelo fatorial. 

 A tabela 4 apresenta a avaliação da validade concorrente, da versão 

brasileira do PACCI, através da correlação entre o domínio controle (soma do escore 

e índice de problema) e as medidas de controle clínico (c-ACT/ACT), qualidade de 

vida do cuidador (PACQLQ) e função pulmonar (VEF1 e VEF1/CVF). 

 A análise da curva ROC considerando a soma do escore do domínio 

controle (AUC=0,75; IC 95%, 0,65-0,83) e do índice de problema (AUC=0,73; IC 

95%, 0,63-0,82) mostraram que ambos os métodos de escore apresentam 

adequados valores de sensibilidade e especificidade para um ponto de corte de 4 

pontos (sensibilidade: 59,5%; especificidade: 85,00%) e 1 ponto (sensibilidade: 

56,8%; especificidade: 80,0%), respectivamente. 

 

DISCUSSÃO  

  

A avaliação das propriedades psicométricas da versão brasileira do PACCI 

indicou que o questionário é capaz de fornecer medidas válidas e confiáveis na 

avaliação do controle clínico de crianças e adolescentes brasileiros. Esses achados 
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são essenciais para suportar a utilização da versão brasileira do questionário na 

prática clínica e em pesquisas científicas. 

Apesar do estudo de validação da versão original em inglês do PACCI não ter 

investigado a sua estrutura fatorial por meio da análise fatorial exploratória, 

observou-se a necessidade da extração de fatores e agrupamento dos itens após a 

sua tradução e adaptação transcultural devido a característica multidimensional do 

construto avaliado(13,14). Similarmente, estudo prévio testou a validade de construto 

por meio da análise fatorial da versão original do ACCI, instrumento que avalia o 

controle clínico em adultos com asma(12). No entanto, este questionário foi 

recentemente traduzido e adaptado para o Brasil, mas sua estrutura fatorial não foi 

apresentada(28). Adicionalmente, os questionários atualmente disponíveis para 

avaliar o controle clínico de crianças brasileiras com asma não tiveram suas 

dimensões identificadas a partir de uma extração fatorial(7–11).  

Quatro dimensões foram identificadas na versão brasileira do PACCI sendo 

estas: controle da asma (4 itens), riscos (3 itens), estado da asma (2 itens) e 

severidade da asma (1 item). O agrupamento dos itens, nas mencionadas 

dimensões, apenas em parte se assemelhou as quatro dimensões identificadas no 

estudo de validação da versão original do ACCI(12). Os autores das versões originais 

dos instrumentos PACCI e ACCI indicaram que os mesmos cinco itens compuseram 

a dimensão denominada de controle da asma. No presente estudo, quatro destes 

cinco itens, compuseram esta mesma dimensão (controle da asma) com exceção do 

item 7 (sintomas da asma) que compôs a dimensão relacionada à percepção do 

estado da asma. Vale ressaltar, que as dimensões apresentadas pelos autores da 

versão original do PACCI foram definidas a partir de grupos focais de especialistas 

com base na interpretação conceitual(13). No presente estudo, todos os fatores 

extraídos apresentaram adequada confiabilidade e ainda, variância total acumulada 

superior àquela observada no estudo de validação da versão original do questionário 

ACCI(12).  

A GINA suporta os achados do presente estudo ao enfatizar que a avaliação 

do controle clínico da asma deve incluir os seguintes aspectos: sintomas noturnos e 

diurnos, uso de medicamento de alívio e limitação de atividades devido aos 

sintomas(1). Entretanto, outras dimensões estão correlacionadas com o controle 

clínico, como por exemplo, o fator risco(1). Recentemente, Dinakar et al.(29), 

afirmaram que a avaliação do fator risco deve incluir o histórico de prescrições de 
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esteroides sistêmicos e visitas à emergência ou hospitalizações. De forma 

complementar, sabe-se que a percepção do estado da asma é considerada um 

importante determinante de um manejo adequado, uma vez que está relacionado 

com a representação emocional e cognitiva e interpretação dos sintomas a partir do 

próprio paciente ou do seu cuidador(30). Este aspecto é extremamente importante, 

visto que a percepção sobre os sintomas é comumente utilizada como um guia para 

o auto manejo e tratamento clínico da asma(1,31). Adicionalmente, hospitalizações 

frequentes estão associadas com as formas mais severas da asma, assim como, 

pobre controle dos sintomas(32).  

 Considerando a mencionada diferença no agrupamento dos itens do domínio 

controle, observada entre as versões original e traduzida do PACCI, devido à não 

permanência do item 7 neste domínio, a composição do escore e o ponto de corte 

para o controle da asma foram discretamente modificados na versão brasileira do 

PACCI. Sendo assim, a soma deste escore será compreendida entre 0 a 15 pontos, 

e o índice de problema poderá variar entre 0 e 4 pontos. 

Apesar da exclusão do item 6 (esquecimento do uso de medicamentos 

diários) da análise fatorial exploratória, este item foi preservado na versão brasileira 

do PACCI visto sua relevância clínica e a intenção dos autores de preservar a 

semelhança entre as versões original(13) e traduzida. Esta decisão não interfere na 

avaliação do fator do controle clínico do paciente, uma vez que em nenhuma das 

duas versões este item é considerado na obtenção do escore do domínio controle.  

No que concerne à avalição da validade concorrente, os achados do presente 

estudo suportam àqueles observados no estudo de validação da versão original do 

PACCI(13).Ambos os estudos apresentaram correlação significativa entre o domínio 

controle e os valores obtidos para o ACT/c-ACT e PACQLQ.A função pulmonar não 

se correlacionou significativamente com o domínio controle, o que também corrobora 

com os achados do estudo de validação da versão original do PACCI(13).No que se 

refere à função pulmonar, resultado semelhante foi obtido ao comparar as medidas 

de um questionário de controle clínico pediátrico com o óxido nítrico exalado e com a 

espirometria(10). Ambas ferramentas não são claramente capazes de predizer o nível 

de controle clínico da asma em crianças(33), entretanto, por não existir um teste 

padrão-ouro para identificar o nível de controle da asma(33), a espirometria vem 

sendo utilizada como uma medida objetiva complementar(34). 
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Na análise da curva ROC, os pontos de corte identificados demonstraram 

bons índices de sensibilidade e especificidade para determinar a presença de asma 

não controlada. Os pontos de corte para o domínio controle diferiram dos sugeridos 

para a versão original do PACCI, sendo estes: 2 e 3 pontos (versão original) e 1 e 4 

pontos (versão brasileira), considerando o índice de problema e soma do escore, 

respectivamente. Apesar da divergência, deve-se considerar que em ambas 

versões, os pontos de corte identificados apresentaram valores de área sob a curva 

satisfatórios. 

Assim como em estudos prévios(9–11), por não se tratar de um estudo 

multicêntrico, não foi possível incluir na amostra indivíduos representantes de outras 

regiões. Apesar do tamanho amostral adequado, de acordo com os critérios do 

COnsensus-based Standards for the Selection of Health Measurement Instruments 

(COSMIN)(35), não foi possível realizar análise de subgrupo como no estudo original. 

Outro aspecto limitante pode estar relacionado com a não participação de indivíduos 

com 20 e 21 anos de idade possivelmente devido à necessidade destes estarem 

acompanhados pelos pais/responsáveis, o que não é usual no novo contexto 

cultural.  

Os resultados apresentados no presente estudo têm relevância para a prática 

clínica e pesquisa científica visto que processos de tradução e adaptação 

transcultural de instrumentos de medida não são suficientes para garantir que os 

mesmos apresentem propriedades psicométricas adequadas à mensuração do 

construto avaliado em outras culturas e idiomas(36). 

Em conclusão, a avaliação da consistência interna, validade concorrente e de 

construto da versão traduzida para o português do PACCI indicou que este 

instrumento é capaz de fornecer medidas válidas e confiáveis na avaliação do 

controle clínico da asma de crianças e adolescentes brasileiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

REFERÊNCIAS 

 

1.  Global Initiative for Asthma. Global Strategy For Asthma Management and 

Prevention. Global Initiative for Asthma. 2017.  

2.  SBPT. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o 

Manejo da Asma - 2012. J Bras Pneumol. 2012;1;38(suplemento 1):1–46.  

3.  Zahran HS, Bailey CM, Qin X, Moorman JE. Assessing asthma control and 

associated risk factors among persons with current asthma-findings from the 

child and adult Asthma Call-back Survey. J Asthma. 2015;52(3):318–26.  

4.  British Thoracic Society. British guideline on the management of asthma. 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network. 2016.  

5.  Guillemin F, Bombardier C, Beaton D. Cross-cultural adaptation of health-

related quality of life measures: Literature review and proposed guidelines. J 

Clin Epidemiol. 1993;46(12):1417–32.  

6.  Sperber AD. Translation and validation of study instruments for cross-cultural 

research. Gastroenterology. 2004;126(1):S124–8.  

7.  Leite M, Ponte EV, Petroni J, Júnior ADO, Pizzichini E, Cruz ÁA. Avaliação do 

Questionário de Controle da Asma validado para uso no Brasil. J Bras 

Pneumol. 2008;34(10):756–63.  

8.  Cardoso MN, Chong Neto HJ, Rabelo LM, Riedi CA, Rosário NA. Utility of 

Asthma Control Questionnaire 7 in the assessment of asthma control. J Bras 

Pneumol. 2014;40(2):171–4.  

9.  Roxo JPF, Ponte EV, Ramos DCB, Pimentel L, D’Oliveira Júnior A, Cruz AA. 

Validação do Teste de Controle da Asma em português para uso no Brasil. J 

Bras Pneumol. 2010;36(2):159–66.  

10.  Oliveira SG, Sarria EE, Roncada C, Stein RT, Pitrez PM, Mattiello R. Validation 

of the Brazilian version of the childhood asthma control test (c-ACT). Pediatr 

Pulmonol. 2016;51(4):358–63.  

11.  Amaral R, Carneiro AC, Wandalsen G, Fonseca JA, Sole D. Control of Allergic 

Rhinitis and Asthma Test for Children (CARATKids): Validation in Brazil and 

cutoff values. Ann Allergy, Asthma Immunol. 2017;118(5):551–6.  

12.  Patino CM, Okelo SO, Rand CS, Riekert K a, Krishnan J a, Thompson K, et al. 

The Asthma Control and Communication Instrument: a clinical tool developed 

for ethnically diverse populations. J Allergy Clin Immunol. 2008;122(5):936–



59 
 

43.e6.  

13.  Okelo SO, Eakin MN, Patino CM, Teodoro AP, Bilderback AL, Thompson DA, 

et al. The pediatric asthma control and communication instrument asthma 

questionnaire: For use in diverse children of all ages. J Allergy Clin Immunol. 

2013;132(1).  

14.  Okelo SO, Eakin MN, Riekert KA, Teodoro AP, Bilderback AL, Thompson DA, 

et al. Validation of parental reports of asthma trajectory, burden, and risk by 

using the pediatric asthma control and communication instrument. J Allergy 

Clin Immunol Pract. 2014;2(2):186–92.e7.  

15.  National Asthma Education and Prevention. Expert Panel Report 3 (EPR-3): 

guidelines for the diagnosis and management of asthma—summary report 

2007. J Allergy Clin Immunol. 2007;120(5 suppl):S94–138.  

16.  Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE, Thalam RL. Análise multivariada 

de dados. Porto Alegre: Bookman; 2005. 593 p.  

17.  Terwee CB, Bot SDM, de Boer MR, van der Windt DAWM, Knol DL, Dekker J, 

et al. Quality criteria were proposed for measurement properties of health 

status questionnaires. J Clin Epidemiol. 2007;60(1):34–42.  

18.  Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process 

of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine (Phila Pa 1976). 

2000 Dec 15;25(24):3186–91.  

19.  Rodrigues JC, Cardieri JMA, Bussamra MHC de F, Nakaie CMA, Almeida MB 

de, Silva Filho LVF da, et al. Provas de função pulmonar em crianças e 

adolescentes. J Pneumol. 2002;28(Supl 3):207–21.  

20.  Kamakura W, Mazzon JA. Critérios de estratificação e comparação de 

classificadores socioeconômicos no Brasil. Rev Adm Empres. 2016;56(1):55–

70.  

21.  Juniper EF, Guyatt GH, Feeny DH, Ferrie IJ, Griffith LE, Townsend M. 

Measuring quality of life in children with asthma. Qual Life Res. 1996;5(1):35–

46.  

22.  Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A, et al. 

Standardisation of spirometry. Eur Respir J. 2005;26(2):319–38.  

23.  Mallozi MC. Valores de referência para espirometria em crianças e 

adolescentes, calculados a partir de uma amostra da cidade de São Paulo. 

1995.  



60 
 

24.  Scholtes VA, Terwee CB, Poolman RW. What makes a measurement 

instrument valid and reliable? Injury. 2011;42(3):236–40.  

25.  Maher CG, Latimer J, Costa LOP. The relevance of cross-cultural adaptation 

and clinimetrics for Physical Therapy instruments. Rev Bras Fisioter. 

2007;11(4):245–52.  

26.  Bowling A. Measuring disease: a review of disease specific quality of life 

measurement scales. Philadelphia: Open University Press; 1997.  

27.  Swinscow T. [homepage on the Internet]. Correlation and regression. Statistics 

at square one. BMJ Publishing Group. 1997. [cited 2018 Jan 5]. Available from: 

http://www.bmj.com/about – bmj/resources – readers/pub.  

28.  Tavares MG de S, Brümmer CF, Nicolau GV, Melo Jr JT, Nazário NO, Steidle 

LJM, et al. Tradução e adaptação cultural de um instrumento específico para 

medir o controle e estado da asma: Asthma Control and Communication 

Instrument. J Bras Pneumol. 2017;43(4):264–9.  

29.  Dinakar C, Chipps BE. Clinical Tools to Assess Asthma Control in Children. 

Pediatrics. 2017;139(1):e20163438.  

30.  Kaptein AA, Klok T, Moss-Morris R, Brand PLP. Illness perceptions: impact on 

self-management and control in asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 

2010;10(3):194–9.  

31.  von Leupoldt A, Dahme B. The impact of emotions on symptom perception in 

patients with asthma and healthy controls. Psychophysiology. 2013;50(1):1–4.  

32.  Demissie S, Riekert KA, Eakin MN, Bilderback A, Diette GB, Okelo SO. How 

do perceptions of asthma control and severity relate to indicators of asthma 

status and treatment recommendations by pediatricians? Pediatr Allergy 

Immunol Pulmonol. 2012;25(1):17–23.  

33.  Bergen SV, Vaessen-Verberne AA, Jongste JC De, Pijnenburg MW. Asthma 

control questionnaires in the management of asthma in children: a review. 

Pediatr Pulmonol. 2015;50(2):202–8.  

34.  Jia CE, Zhang HP, Lv Y, Liang R, Jiang YQ, Powell H, et al. The asthma 

control test and asthma control questionnaire for assessing asthma control: 

Systematic review and meta-analysis. J Allergy Clin Immunol. 

2013;131(3):695–703.  

35.  Mokkink LB, Terwee CB, Patrick DL, Alonso J, Stratford PW, Knol DL, et al. 

The COSMIN checklist for assessing the methodological quality of studies on 



61 
 

measurement properties of health status measurement instruments: An 

international Delphi study. Qual Life Res. 2010;19(4):539–49.  

36.  Remelhe M, Teixeira PM, Lopes I, Silva L, Correia de Sousa J. The modified 

patient enablement instrument: a Portuguese cross-cultural adaptation, validity 

and reliability study. NPJ Prim Care Respir Med. 2017;27:16087. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Tabela 1. Características da amostra de acordo com a faixa etária (%). 

  Faixa etária 

Características Total 

(N=103) 

<5 anos 

(N=21) 

5-11 anos 

(N=47) 

≥12 anos 

(N=35) 

Idadea, anos 9 (1-19) 3 (1-4) 8 (5-11) 13 (12-19) 

Sexo (criança/adolescente)     

      Feminino  48 (46,6) 10 (47,6) 19 (40,4) 19 (54,3) 

      Masculino 55 (53,4) 11 (52,4) 28 (59,6) 16 (45,7) 

Sexo (pais/responsáveis)     

      Feminino 96 (93,2) 19 (90,5) 43 (91,5) 34 (97,1) 

      Masculino 7 (6,8) 2 (9,5) 4 (8,5) 1 (2,9) 

Nível de escolaridade     

     Fundamental incompleto 13 (12,6) 0 (0,0) 7 (14,9) 6 (17,6) 

     Fundamental completo 2 (1,9) 0 (0,0) 1 (2,1) 1 (2,9) 

     Médio incompleto 14 (13,6) 0 (0,0) 6 (12,8) 8 (23,5) 

     Médio completo 34 (33,0) 7 (33,3) 16 (34) 10 (29,4) 

     Superior incompleto 10 (9,7) 4 (19,0) 4 (8,5) 2 (5,9) 

     Superior completo 23 (22,3) 7 (33,3) 9 (19,1) 7 (20,6) 

     Pós-graduação completa 7 (6,8) 3 (14,3) 4 (8,5) 0 (0,0) 

Condição socioeconômica     

     Classe A 6 (5,9) 2 (9,5) 4 (8,5) 0 (0,0) 

     Classe B1 3 (3,0) 0 (0,0) 2 (4,3) 1 (1,0) 

     Classe B2 25 (24,8) 10 (47,6) 8 (17,4) 7 (20,6) 

     Classe C1 35 (34,7) 7 (33,3) 17 (37,0) 11 (32,4) 

     Classe C2 22 (21,8) 2 (9,5) 7 (15,2) 13 (38,2) 

     Classe D-E 10 (9,9) 0 (0,0) 8 (17,4) 2 (5,9) 

Controle da asmab     

     Controlada 12 (12,4) 1 (5,0) 6 (14,0) 5 (14,7) 

     Parcialmente controlada 48 (49,5) 8 (40,0) 21 (48,8) 19 (55,9) 

     Não controlada 37 (38,1) 11 (55,0) 16 (37,2) 10 (29,4) 

Severidade da asmab     

     Leve 40 (39,6) 7 (35,0) 20 (42,6) 13 (38,2) 

     Moderada 36 (35,6) 7 (35,0) 17 (36,2) 12 (35,3) 

     Severa 25 (24,8) 6 (30) 10 (21,3) 9 (26,5) 

Função pulmonar     

     VEF1 acima do predito  - 10 (21,7) 1 (3,0) 

     VEF1 abaixo do predito  - 36 (78,3) 32 (97,0) 

a Valores expressos em mediana e valor mínimo-máximo. b De acordo com a Global Initiative 

for Asthma. VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; CVF: Capacidade vital 

forçada. 
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Tabela 2. Estrutura fatorial da versão brasileira do Pediatric Asthma Control and 

Communication Instrument 

 Fatores   

Itens e conteúdo resumido 1 2 3 4 h² 

11. Sintomas noturnos da asma 0,79    0,67 

8. Uso de medicamento para alívio dos 

sintomas 

0,79    0,70 

10. Limitação de atividades 0,70    0,64 

9. Crises de asma 0,58    0,66 

3. Ida à emergência  0,86   0,82 

5. Uso de corticoides orais ou injetáveis  0,58   0,73 

2. Incômodo  0,50   0,53 

7. Sintomas de asma   0,83  0,79 

1. Estado da asma   0,77  0,74 

4. Internação por causa da asma    0,80 0,74 

Autovalor 4,01 1,16 1,08 0,78  

Porcentagem de variância explicada 26,89 15,76 14,82 12,88  

Alfa de Cronbach 0,80 0,58 0,50 -  

h²: comunalidades. Notas: a) Método de extração: análise de componente principal. b) 

Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser 

 

Tabela 3. Correlações entre o domínio controle (soma do escore e índice de 

problema) do questionário PACCI e os itens  

 Soma do escore Índice de problema 

Itens r p-valor r p-valor 

1. Estado da asma 0,36 0,00** 0,37 0,00** 

2. Incômodo 0,46 0,00** 0,44 0,00** 

3. Ida à emergência 0,29 0,00** 0,32 0,00** 

4. Internação por causa da asma 0,29 0,00** 0,31 0,00** 

5. Uso de corticoides orais ou injetáveis 0,45 0,00** 0,46 0,00** 

6. Esquecimento do uso de medicamentos diários 0,02 0,81 0,05      0,59 

7. Sintomas de asma 0,43 0,00** 0,38 0,00** 

8. Uso de medicamento para alívio dos sintomas 0,83 0,00** 0,79 0,00** 

9. Crises de asma 0,64 0,00** 0,66      0,00 

10. Limitação de atividades 0,82 0,00** 0,79 0,00** 

11. Sintomas noturnos da asma 0,76 0,00** 0,75 0,00** 

*p-valor<0,05. **p-valor<0,01. 
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Tabela 4. Validade concorrente do PACCI (soma do escore e índice de problema) 

com medidas de controle clínico da asma (ACT/c-ACT), qualidade de vida do 

cuidador (PACQLQ) e função pulmonar (VEF1 e VEF1/CVF) 

PACCI Soma do 

escore  

p-valor Índice de 

problema 

p-valor 

c-ACT/ACT (N=85)     

       ≥ 4 anos  -0,30 0,00** -0,28 0,00** 

PACQLQ (N=69)     

       Escore total -0,54 0,00** -0,51 0,00** 

       Limitação de atividades -0,53 0,00** -0,52 0,00** 

       Função emocional -0,48 0,00** -0,46 0,00** 

VEF1 (% predito)     

5-11 anos (N=45) -0,21 0,17 -0,20 0,18 

≥12 anos (N=33) -0,10 0,59 -0,04 0,84 

VEF1/CVF (% predito)     

5-11 anos (N=45) -0,26 0,08 -0,28 0,06 

≥12 anos (N=33) -0,01 0,97 -0,05 0,79 

c-ACT: Childhood Asthma Control Test. ACT: Asthma Control Test. PACQLQ: Pediatric 

Asthma Caregivers Quality of Life Questionnaire. VEF1: volume expiratório forçado no 

primeiro segundo. CVF: capacidade vital forçada. *p-valor<0,05. **p-valor<0,01. 

 

 

 

Figura 1. Área sob a curva ROC para os escores do domínio controle em identificar 

indivíduos com asma não controlada de acordo com a GINA. 
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4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os resultados do presente estudo ao alcançar seus objetivos de traduzir, 

adaptar transculturalmente e investigar as propriedades psicométricas do 

questionário PACCI para o Brasil permitem apresentar as seguintes conclusões: 

 O questionário em sua versão traduzida e transculturalmente adaptada para a 

língua portuguesa apresentou-se semanticamente equivalente ao instrumento 

original e aplicável ao contexto brasileiro.  

 Sua estrutura fatorial demonstrou quatro dimensões, sendo estas 

relacionadas ao controle clínico, riscos, percepção do estado da asma e 

severidade. 

 A versão brasileira do PACCI evidenciou medidas que se correlacionaram, 

significativamente, com os instrumentos ACT/ACT e PACQLQ, que avaliam 

controle clínico da asma e qualidade de vida do cuidador, respectivamente. 

 Considerando a confiabilidade, o questionário PACCI apresentou consistência 

interna adequada para o instrumento total e também para as dimensões 

identificadas. 

 Escores para o domínio controle superiores a 4 pontos (soma do escore) e 

acima de 1 ponto (índice de problema) foram indicativos de asma não 

controlada. 

 O instrumento adaptado é capaz de fornecer medidas válidas e confiáveis na 

avaliação do controle clínico da asma de crianças e adolescentes brasileiros.  

 

Para o nosso conhecimento, este é o primeiro estudo metodológico de 

tradução, adaptação transcultural e validação de questionário para avaliação do 

controle clínico da asma pediátrica brasileira em crianças com idade inferior a 4 

anos. O estudo é ainda pioneiro, ao incluir representantes da população alvo em 

mais de uma das etapas desenvolvidas no processo de tradução e adaptação 

transcultural para assegurar equivalência semântica, idiomática, contextual e 

validade de conteúdo entre as versões traduzida e versão original(comitê 

multiprofissional de especialistas e pré-teste).Além disso, até o presente momento, 

nenhum outro instrumento para avaliação do controle da asma apresenta versão 

brasileira cuja validade de construto tenha sido investigada através de analise 

fatorial exploratória. 
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Espera-se que com a coleta de dados que segue em andamento seja e 

alcançado um tamanho amostral que permita realizar comparações entre subgrupos 

considerando as faixas etárias. Além disso, será testada a confiabilidade teste-

reteste do questionário, com o propósito de verificar sua sensibilidade em detectar 

mudanças. Este estudo, permitiu ainda, a aquisição de conhecimentos necessários, 

para identificar as lacunas existentes bem como, identificar os aspectos que 

compõem o construto controle clínico da asma.  

Por fim, espera-se que o presente estudo impacte positivamente a avaliação 

do controle clínico pediátrico no Brasil, visto que este estudo resultou na 

disponibilização de uma ferramenta acessível que poderá suprir a lacuna existente 

em nosso país no âmbito da avaliação do controle clínico da asma em crianças e 

adolescentes considerando uma ampla faixa etária. Diante disso, este questionário 

poderá ser utilizado para a avaliação do controle clínico da asma pediátrica na 

população brasileira na prática clínica e em pesquisas científicas. 
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Anexo 1 – Versão original do questionário Pediatric Asthma Control and 

Communication Instrument (PACCI) 
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Anexo 2 – Childhood Asthma Control Test  
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Anexo 3 – Pediatric Asthma Caregiver’s Quality of Life Questionnaire 
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Anexo 4 – Asthma Control Test 
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Anexo 5 – Critério de Classificação Econômica Brasil 
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Anexo 6 – Instruções para submissão dos artigos 
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Apêndice 1 – Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa 

 

 



88 
 



89 
 



90 
 



91 
 

 

 

 

 

 



92 
 

Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os tradutores 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Tradução, adaptação 

transcultural e análise psicométrica do Pediatric Asthma Control And Comunication 

Instrument” que tem como pesquisadora responsável a Profª Karla Morganna 

Pereira Pinto de Mendonça. 

Esta pesquisa pretende realizar a tradução e adaptação para o Brasil de um 

questionário desenvolvido originalmente em inglês para verificar o controle da asma 

em crianças e adolescentes. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo está relacionado à necessidade da 

adaptação e validação de um questionário para a população brasileira que avalie o 

controle clínico da asma em amplas faixas etárias de forma válida e confiável. 

Caso você decida participar, você deverá realizar a tradução do instrumento 

de forma independente e posteriormente participará de um encontro para discussão 

da tradução feita pelo senhor(a) e pelo outro tradutor(a) com o objetivo de criar uma 

versão conciliada das duas traduções. 

Durante a realização da tradução e no processo de conciliação a previsão de 

riscos é mínima. Pode acontecer um desconforto quanto ao tempo necessário para 

realizar a tradução e o processo será minimizado com prazos adequados para a 

realização e você terá como benefício a contribuição em um estudo que tornará 

disponível uma ferramenta para avaliação do controle clínico da asma em crianças e 

adolescentes. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo pesquisador 

responsável. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para a mestranda Thayla Amorim Santino, (83)99942-4386. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 
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Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

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 sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você 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 Profa. Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Tradução, adaptação transcultural e análise 

psicométrica do Pediatric Asthma Control And Comunication Instrument”, e autorizo 

a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal ___/___/_____. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo: “Tradução, adaptação 

transcultural e análise psicométrica do Pediatric Asthma Control And Comunication 
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Instrument”, 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 
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Apêndice 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os 

especialistas (juízes) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Tradução, adaptação 

transcultural e análise psicométrica do Pediatric Asthma Control And Comunication 

Instrument” que tem como pesquisadora responsável a Profª Karla Morganna 

Pereira Pinto de Mendonça. 

Esta pesquisa pretende realizar a tradução e adaptação para o Brasil de um 

questionário desenvolvido originalmente em inglês para verificar o controle da asma 

em crianças e adolescentes. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo está relacionado à necessidade da 

adaptação e validação de um questionário para a população brasileira que avalie o 

controle clínico da asma em amplas faixas etárias de forma válida e confiável. 

Caso você decida participar, você deverá avaliar a equivalência semântica, 

idiomática, cultural e operacional e a validade de conteúdo dos itens e do 

questionário adaptado ao português. 

Durante a realização da avaliação das equivalências e da validade de 

conteúdo do questionário a previsão de riscos é mínima, ou seja, pode acontecer um 

desconforto devido ao tempo necessário para o processo que será minimizado com 

prazos adequados para a avaliação e você terá como benefício a contribuição em 

um estudo que tornará disponível uma ferramenta para avaliação do controle clínico 

da asma em crianças e adolescentes. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo pesquisador 

responsável. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para a mestranda Thayla Amorim Santino, (83) 99942-4386. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 
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Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

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 sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você 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 Profa. Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Tradução, adaptação transcultural e análise 

psicométrica do Pediatric Asthma Control And Comunication Instrument”, e autorizo 

a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal ___/___/_____. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 
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Como pesquisador responsável pelo estudo “Tradução, adaptação 

transcultural e análise psicométrica do Pediatric Asthma Control And Comunication 

Instrument”, 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 
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Apêndice 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os 

pais/responsáveis 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa e uma solicitação da sua 

autorização para que o menor pelo qual você é responsável participe como 

voluntário(a) da pesquisa: “Tradução, adaptação transcultural e análise psicométrica 

do Pediatric Asthma Control And Comunication Instrument” que tem como 

pesquisadora responsável a Profª Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça. 

Esta pesquisa pretende realizar a tradução e adaptação para o Brasil de um 

questionário para verificar o controle da asma em crianças e adolescentes e 

comparar os resultados deste questionário com outros questionários já utilizados em 

todo o mundo. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo está relacionado à necessidade da 

adaptação e validação de um questionário para a população brasileira que avalie o 

controle clínico dos sintomas da asma em amplas faixas etárias de forma válida e 

confiável. 

Caso você decida participar e autorizar a participação do seu (sua) filho(a), 

você deverá responder questionários sobre os sintomas da asma, os principais 

incômodos, o uso de medicamentos, e sobre os hábitos da criança. Seu (sua) 

filho(a) será medido quanto ao peso, altura, será verifica a pressão arterial e será 

realizado um teste de soprar e puxar em um aparelho para verificar como a asma 

está interferindo na respiração. Estes testes não são difíceis e não vão fazer mal à 

criança. Antes de comerçamos o estudo, você poderá conhecer esses objetos e 

como eles serão utilizados. Todos os procedimentos serão realizados no 

Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) em uma sala reservada.  

Durante a realização da entrevista e avaliação a previsão de riscos é mínima, 

ou seja, o risco que o senhor(a) e seu (sua) filho(a) correm é semelhante àquele 

sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto pelo tempo necessário para as resposta, 

além disso poderá ocorrer pequeno desconforto respiratório ou cansaço durante a 
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avaliação da função pulmonar que será minimizado podendo sua participação ser 

encerrada em qualquer momento, por qualquer motivo, e será dado períodos de 

descanso entre cada avaliação e ele(a) terá como benefício a contribuição através 

da validação desse questionário, que ajudará o médico ou fisioterapeuta na 

avaliação de crianças e adolescentes com asma, facilitando o acompanhamento e 

tratamento. 

Em caso de algum problema que o(a) senhor(a) ou/e ele(a) possa ter, 

relacionado com a pesquisa, vocês terão direito a assistência gratuita que será 

prestada pelo pesquisador responsável. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Profª Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça (Telefone: 3342-2015). 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você e para seu (sua) filho(a). 

Os dados que você e seu (sua) filho(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. 

Seus gastos esperados para a participação nessa pesquisa se restrigem ao 

deslocamento ao Departamento de Fisioterapia da UFRN. Caso necessário, o 

pesquisador poderá arcar com esse gasto.  

Se o(a) senhor(a) ou/e 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 Profª Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Eu, ____________________________________________, representante 

legal do menor ____________________________________________, autorizo sua 

participação e concordo em participar da pesquisa “Tradução, adaptação 
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transcultural e análise psicométrica do Pediatric Asthma Control And Comunication 

Instrument” 

 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 

para mim e também por ter compreendido todos os meus direitos e os que ele(a) 

terá como participante e eu como seu representante legal e participante. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) e por mim 

em congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não 

possam identificá-lo(a). 

 

 Natal, ____/_____/________. 

 

Assinatura do representante legal 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Tradução, adaptação 

transcultural e análise psicométrica do Pediatric Asthma Control And Comunication 

Instrument”, 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 

 

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 
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Apêndice 5 – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)  

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Tradução, adaptação 

transcultural e análise psicométrica do Pediatric Asthma Control And Comunication 

Instrument”, coordenada pelo professor Profª Karla Morganna Pereira Pinto de 

Mendonça e com participação da mestranda Thayla Amorim Santino (Telefone: 

(83)99942-4386). Seus pais permitiram que você participe.  

Queremos saber se as perguntas que iremos fazer para os seus pais e para 

você são capazes de avaliar como está a sua asma e também como os sintomas da 

asma estão lhe afetando.  

 Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá 

nenhum problema se desistir. As crianças que irão participar desta pesquisa têm de 

1 a 21 anos de idade.  

 A pesquisa será feita no/a Departamento de Fisioterapia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, onde as crianças uma avaliação do pulmão com 

testes que não vão doer nem furar. Para isso, será usado um aparelho para verificar 

pressão arterial, para verificar sua altura e seu peso, e um aparelho de soprar e 

puxar o ar, os aparelhos são considerados seguros, mas é possível que ocorra um 

pequeno cansaço, por isso daremos sempre um tempo de descanso. Caso tenha 

alguma dúvida, você pode nos procurar pelos telefones que tem no começo do texto. 

Coisas boas podem acontecer como conhecer mais como está a função dos seus 

pulmões e assim poder ajudar o seu médico a escolher melhor algumas formas de 

melhorar seu cansaço, chiado no peito, tosse e crises de asma.  

 Se você morar longe da UFRN, e for necessário, nós pagaremos o 

transporte para você e seu acompanhante.  

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a 

outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os 
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resultados da pesquisa vão ser publicados para nossos professores e em revistas de 

outros professores, mas sem identificar as crianças que participaram.  

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa 

“Tradução, adaptação transcultural e análise psicométrica do Pediatric Asthma 

Control And Comunication Instrument”. 

 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, 

posso dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis.  

 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar 

da pesquisa.  

 

Natal, ____de _________de __________. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do menor 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do menor 
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Apêndice 6 – Autorização do autor original do Instrumento PACCI 
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Apêndice 7 – Trecho do questionário inserido na plataforma SurveyMonkey® 
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Apêndice 8 – Instrumento de Registro do Processo do Pré-teste 

Nome do Responsável:_____________________________________________ 

Nome da 

Criança/Adolescente:_______________________________________ 

Tempo para preenchimento do questionário: __________ 

 

MARQUE COM UM X A OPÇÃO CORRESPONDENTE A CLAREZA E 

COMPREENSÃO DOS ITENS DO QUESTIONÁRIO PACCI: 

 Não está claro/ 
Não compreendo 

Está claro/ 
Compreendo 

Instruções iniciais   

Questão 1   

Questão 2   

Questão 3   

Questão 4   

Questão 5   

Questão 6   

Questão 7   

Questão 8   

Questão 9   

Questão 10   

Questão 11   

Questão 12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

Apêndice 9 – Instrumento Pediátrico de Controle e Comunicação de Asma 
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Apêndice 10 – Carta de Anuência do Hospital de referência 
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Apêndice 11 - Carta de Apresentação do Estudo 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

Senhores pais, 

 Sou aluna de Mestrado em Fisioterapia pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) e minha dissertação de mestrado é baseada na 

tradução e adaptação transcultural de um questionário pediátrico de avaliação 

do controle clinico da asma (Pediatric Asthma Control and Communication 

Instrument). Para fazer esse trabalho preciso contar com a sua autorização 

para avaliar a condição respiratória do seu filho (a). Os resultados deste estudo 

poderão ajudar na avaliação de outras crianças que tenham asma, uma vez 

que através deste iremos disponibilizar um questionário adaptado ao português 

do Brasil. 

 Para isso, é preciso que seu filho (a) realize um teste simples de soprar 

ou puxar o ar em um aparelho usando a boca através de um bocal (não existe 

risco de qualquer contaminação) e responder a um questionário. O senhor(a) 

também deverá responder um questionário sobre os sintomas da asma do seu 

filho (a). 

 Além dessa carta, estamos enviando um envelope que possui um 

termo de consentimento que o Sr (a) deverá assinar caso concorde com a 

participação de seu filho (a) na pesquisa. Juntamente com este documento 

encontram-se todas as explicações sobre a realização do estudo. Depois que 

analisar e assinar este papel entraremos em contato para pegar o envelope e 

marcar a data da avaliação. 

Se seu filho (a) for autorizado a participar da pesquisa ele será 

inicialmente pesado e medido (avaliação antropométrica), em seguida o (a) 
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senhor (a) responderá um questionário sobre sintomas e o controle da asma da 

criança/adolescente, e ele (a) responderá a um questionário sobre qualidade 

de vida e sobre os sintomas da asma, e realizará a avaliação respiratória. 

Posteriormente, algumas crianças e adolescentes participantes serão 

sorteados e chamados para um segundo encontro para responder novamente 

aos questionários e realizar avaliação respiratória. 

Se desejar, poderemos enviar-lhe o resumo da avaliação do seu filho 

(a). Mesmo que o seu filho (a) não realize avaliação completa (incluindo a 

função 

pulmonar) enviaremos um resumo da avaliação parcial (medidas 

antropométricas de acordo com curva do IMC em relação à idade e ao sexo, 

proposta pelo National Center for Health Statistics e dos sinais vitais, tais como 

pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca e saturação 

periférica de oxigênio). 

Em caso de dúvidas, por favor ligar para o número (83) 99942-4386 

(Thayla), estarei à inteira disposição. 

 

Obrigada pela ajuda! 
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 Apêndice 12 - Ficha de Dados Sociodemográficos e Avaliação 

Pneumofuncional 

 

 

Protocolo de Avaliação da Fisioterapia 
 
1. Identificação do Participante: 
  
Nome:________________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/____    Idade: 
_________________  
End: _________________________________________________________________ 
Telefone: _____________________________________________________________ 
Escolaridade (anos completos):____________________________________________ 
 
Asma: 
 
Classificação da asma: _________________ Tempo de acompanhamento: _________ 
Idade de diagnóstico: _____ Medicação em uso: ______________________________ 
Médico responsável: _________________________________ 
Número de hospitalizações nos últimos 3 meses: ____ Número de internações nos 
últimos 3 meses: ______ 
Histórico de asma na família: 
______________________________________________ 
 
2. Anamnese 
 

 Hábitos de vida:  
Fuma? Sim (     ) Não (     ) Tempo: ________ Cigarros/dia: ______  
Pais fumantes? Sim (     ) Não (     ) Tempo: ________ Cigarros/dia: ________  
Bebe? Sim (     ) Não (     ) Frequência: ________   
Pais bebem? Sim (     ) Não (     ) Frequência: ________  
Atividade física? Sim (     ) Não (     ) Qual: ____________Frequência: ______ 

 
3. Questionário socioeconômico 

Agora vou fazer algumas perguntas sobre itens do domicilio para efeito de 

classificação 

econômica. Todos os itens de eletroeletrônicos que vou citar devem estar 

funcionando, incluindo os que estão guardados. Caso não estejam funcionando, 

considere apenas se tiver intenção de consertar ou repor nos próximos seis meses. 

INSTRUÇÃO: Todos os itens devem ser perguntados pelo entrevistador e 

respondidos pelo entrevistado. 

Vamos começar? No domicílio tem______ (LEIA CADA ITEM) 

  Quantidade que 
possui 

Itens de conforto Não 
possui 

1 2 3 4
+ 

Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para uso 
particular 

     

ID:_________________ 
Teste: ____/____/_____. 

Ré-teste: ____/____/_____. 
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Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os 
que trabalham pelo menos cinco dias por semana 

     

Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho      

Quantidade de banheiros      

DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e desconsiderando 
DVD de automóvel 

     

Quantidade de geladeiras      

Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex      

Quantidade de microcomputadores, considerando computadores da 
mesa, laptops, notebooks e netbooks e desconsiderando tablets, 
palms ou smartphones 

     

Quantidade de lavadora de louças      

Quantidade de fornos de micro-ondas      

Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas 
exclusivamente para uso profissional 

     

Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava e 
seca máquinas secadoras de roupas, considerando lava e seca 

     

 

A água utilizada neste domicílio 
é proveniente de? 

1 Rede geral de distribuição 

2 Poço ou nascente 

3 Outro meio 

 

Qual é o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da família a 

pessoa que contribui com a maior parte da renda do domicílio. 

Analfabeto/fundamento I incompleto  

Fundamental I completo/Fundamental II 
incompleto 

 

Fundamental Completo/Médio incompleto  

Médio completo/Superior incompleto  

Superior completo  

 
Renda em SM: ______________ 

 

 

4. AVALIAÇÃO 
 
Antropométrica: 

Peso: ______ Estatura: _______ IMC: _______ Percentil: _______  
(      ) Baixo peso    (      ) Eutrófico (      ) Sobrepeso (      ) Obeso 
 

Pneumofuncional: 
Padrão ventilatório: (      ) Torácico    (      ) Diafragmático    (      ) Costo-
diafragmático    (      ) Paradoxal 
Tórax: (      ) Escavatum    (      ) Pectus Carinatum    (      ) Tonel 
Expansibilidade: (      ) Simétrica    (      ) Assimétrica 
Dispneia: (      ) Repouso    (      ) Mínimo esforço    (      ) Grande esforço     
(      ) Não tem 
 

5. TESTE: 

Considerando o trecho da rua do seu 
domicílio, você diria que a rua é: 

1 Asfaltada/pavimentada 

2 Terra/Cascalho 
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Escore Clínico da Asma no último mês: ___________ 
*Ausculta Pulmonar: ___________________________________________________ 
Sinais Vitais:   

FR _____________;  
SpO2:1) _________   2) __________;  
FC:1) __________     2) __________;  
PA: 1) __________         2) _________. 

 

 

Espirometria (pré-broncodilatador) 

Qtd CVF % VEF1 % PFE VEF1/CVF % FEF-

25/75 

% 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

 

Espirometria (pós-broncodilatador) 

Qtd CVF % VEF1 % PFE VEF1/CVF % FEF-

25/75 

% 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 


