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PREFÁCIO 

 

Este documento apresenta os dados da tese elaborada pela doutoranda 

Karolinne Souza Monteiro, de acordo com as normas do Programa de Pós-

Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esta 

tese 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 e coorientação do Prof. Dr. Ricardo Fernando Arrais. A 

estrutura da tese compreende os seguintes tópicos: I) Introdução, que aborda o 

referencial teórico e a problematização de embasamento do estudo; II) Justificativa, 

que ressalta a importância desta pesquisa, baseada nas lacunas literárias; III) 

Objetivos, geral e específicos; IV) Materiais e Métodos, que descreve a metodologia 

do estudo, e foi apresentada em duas seções: metodologia do ensaio clínico 

desenvolvido para avaliar os efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade 

na tolerância à glicose de crianças e adolescentes com fibrose cística, e metodologia 

do estudo de tradução, adaptação transcultural e validação do instrumento Cystic 

Fibrosis Knowledge Scale; V) Resultados e Discussão, que está disposto no formato 

de três artigos científicos produzidos a partir da análise dos dados coletados. Os 

artigos estão redigidos em língua inglesa ou portuguesa e formatados de acordo 

com as normas das revistas científicas quais foram ou serão submetidos, mediante 

as considerações da banca examinadora. O primeiro artigo descreve o protocolo 

utilizado para o desenvolvimento do ensaio clínico e encontra-se em avaliação em 

periódico internacional. O segundo artigo compreende o ensaio clínico, com a 

descrição de todos os desfechos avaliados conforme registro no Clinical Trials 

(NCT03653949). O terceiro artigo envolve o processo de tradução, adaptação 

transcultural e análise das propriedades psicométricas da versão brasileira do 

instrumento Cystic Fibrosis Knowledge Scale (CFKS). Em seguida, são 

apresentadas as conclusões e considerações finais deste estudo, com as principais 

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

referências utilizadas foram organizadas e formatadas de acordo com as normas 

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

documentos utilizados durante a coleta de dados, termos, produção científica e as 

colaborações desenvolvidas durante o período de doutoramento.  
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RESUMO 
 
Estudo 1: Efeitos de um programa de treinamento intervalado de alta 
intensidade na tolerância à glicose de crianças e adolescentes com fibrose 
cística: ensaio clínico controlado, randomizado e cego. Objetivo: Verificar os 
efeitos de um programa de treinamento intervalado de alta intensidade na 
tolerância à glicose e outros desfechos de saúde de crianças e adolescentes 
com fibrose cística (FC).  Metodologia: Ensaio clínico controlado, randomizado 
e cego, realizado de junho/2018 a junho/2019, na Unidade da Criança e do 
Adolescente do Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal-RN. Foram incluídos 
10 participantes de 6 a 18 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico de FC, 
randomizados e alocados em blocos: grupo controle (GC) e grupo experimental 
(GE). Ambos receberam intervenção educacional. O GE realizou treinamento 
intervalado de alta intensidade por 3x/semana, durante 8 semanas, em domicílio.  
O desfecho primário foi a tolerância à glicose. Os desfechos secundários foram 
função pulmonar, força muscular respiratória, tolerância ao exercício, qualidade 
de vida e exacerbações. Resultados: O GC foi composto por quatro 
participantes e o GE por seis participantes. Não houve diferença intragrupo 
controle e intergrupo de todos os desfechos. Houve diferença entre as avaliações 
pré e follow-up apenas da área sob a curva da glicose (p=0,04) intragrupo 
experimental. Não houve exacerbações da FC durante o período do estudo. 
Conclusão: O programa de treinamento intervalado de alta intensidade não foi 
capaz de melhorar a tolerância à glicose e demais desfechos de saúde em 
crianças e adolescentes de 6 a 18 anos com FC. 
Estudo 2: Tradução, adaptação transcultural e avaliação psicométrica da versão 
brasileira da Cystic Fibrosis Knowledge Scale (CFKS). Objetivo: Traduzir, 
adaptar transculturalmente e analisar as propriedades psicométricas da Cystic 
Fibrosis Knowledge Scale (CFKS). Metodologia: Estudo metodológico 
exploratório e psicométrico, que envolveu tradução, adaptação transcultural e 
avaliação das seguintes propriedades psicométricas: confiabilidade, viabilidade, 
validades de constructo, preditiva, concorrente e discriminante. Resultados: A 
versão brasileira da CFKS apresentou elevada consistência interna (α=0,91), 
efeitos chão e teto moderados, sem diferenças no escores teste-reteste. Os 
resultados do teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=0,93) e o teste de esfericidade 
de Barlett (χ²=3737,54; p=0,00) indicaram adequado ajuste dos dados, 
permitindo a realização da análise fatorial exploratória. A exploração fatorial 
identificou três dimensões: “aspectos medicamentosos, fisioterapêuticos e 
interação social”, “aspectos gastrointestinais, genéticos e reprodutivos”, 
“aspectos nutricionais”. Houve boa validade preditiva, com diferença nos escores 
da versão brasileira da CFKS entre todos os grupos avaliados (p<0,001), boa 
validade discriminante, visto que indivíduos com asma possuem maior 
conhecimento da asma em comparação à FC (r= 0,401; p=0,005), porém, não 
houve diferença entre o tempo de diagnóstico e o conhecimento em FC (r= -0,25; 
p=0,11) nem entre a adesão ao tratamento e o conhecimento em FC (r= -0,04; 
p=0,77). Conclusão: A tradução, adaptação transcultural e avaliação das 
propriedades psicométricas da versão brasileira da CFKS indicaram que a 
escala é capaz de fornecer medidas válidas, confiáveis e reprodutíveis na 
avaliação do conhecimento da FC. 
Palavras-chave: Fibrose Cística, Intolerância à Glucose, Treinamento 
Intervalado de Alta Intensidade, Estudos de Validação; Conhecimento. 
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ABSTRACT 

 

Study 1: Effects of high-intensity interval program on glucose tolerance in 
children and adolescents with cystic fibrosis: a randomized controlled trial. 
Aim: To verify the effects of high intensity interval training on the glucose 
tolerance and other health outcomes of children and adolescents with cystic 
fibrosis. Methodology: Controlled, randomized and blinded clinical trial, 
performed from June/2018 to June/2019, at the Child and Adolescent Unit of the 
University Hospital Onofre Lopes, Natal-RN. There were included 10 individuals, 
male and female, diagnosed with CF, from 6 to 18 years old. They were allocated 
and randomized into blocks: control group (CG) and experimental group (EG). 
Both received educational intervention and the EG performed high intensity 
interval training 3x/week for 8 weeks at home. The primary outcome was glucose 
tolerance. The secondary outcomes were pulmonary function, respiratory muscle 
strength, exercise tolerance, quality of life, and exacerbations. Results: There 
was no intragroup control and intergroup difference of all outcomes. There was a 
difference between the pre and follow-up evaluations only of the area under the 
curve of the glucose (p = 0.04) intragroup experimental. Conclusion: High 
intensity interval training was not able to increase glucose tolerance and other 
health outcomes in children and adolescents aged 6 to 18 years with CF. 
Study 2: Translation, cross-cultural adaptation and psychometric evaluation of 
the Brazilian version of the Cystic Fibrosis Knowledge Scale (CFKS) 
Aim: To translate, cross-culturally adapt and analyze the psychometric properties 
of the Cystic Fibrosis Knowledge Scale (CFKS). Methodology: Exploratory and 
psychometric methodological study that involved translation, cross-cultural 
adaptation and evaluation of the following psychometric properties: reliability, 
viability, construct, predictive, concurrent and discriminant validity. Results: The 
Brazilian version of CFKS showed high internal consistency (α = 0.91), moderate 
floor and ceiling effects, with no differences in test-retest scores. The results of 
the Kaiser-Meyer-Olkin test (KMO = 0.93) and the Barlett sphericity test (χ² = 
3737.54; p = 0.00) indicated an adequate adjustment of the data, allowing the 
exploratory factorial analysis. Factorial exploration identified three dimensions: 
"medicinal, physiotherapeutic and social interaction aspects", "gastrointestinal, 
genetic and reproductive aspects", and "nutritional aspects". There was good 
predictive validity, with a difference in the scores of the Brazilian version of the 
CFKS among all the evaluated groups (p <0.001), good discriminant validity, 
since individuals with asthma had greater knowledge of asthma compared to CF 
(r = 0.401, p = 0.005). However, there was no difference between the time of 
diagnosis and knowledge on CF (r = -0.25, p = 0.11) neither between treatment 
adherence and knowledge on CF (r = -0.04; p = 0.77). Conclusion: The 
translation, cross-cultural adaptation and evaluation of the psychometric 
properties of the Brazilian version of the CFKS indicated that the scale is able to 
provide valid, reliable and reproducible measures in the evaluation of the 
knowledge about CF. 
Keywords: Cystic Fibrosis, Glucose Intolerance, High Intensity Interval Training, 

Validation Studies, Knowledge. 
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A fibrose cística (FC) é uma doença de herança autossômica recessiva 

de acometimento multissistêmico. Seu gene localiza-se no braço longo do 

cromossomo sete, lócus q31, e transcreve a proteína Cystic Fibrosis 

Transmembrane Condutance Regulator (CFTR), que regula o transporte iônico. 

As mutações nesse gene comprometem a excreção de cloro e aumentam a 

eletronegatividade intracelular, elevando o fluxo de sódio e, consequentemente, 

de água para o interior da célula. Esse processo ocasiona desidratação e 

favorece a obstrução de ductos das glândulas exócrinas, com posterior 

inflamação e fibrose(1). 

É a doença hereditária mais comum na raça branca e sua incidência varia 

de acordo com raça, etnia e país. A European Cystic Fibrosis Society Patient 

Registry possui 38.985 pessoas registradas com a doença, enquanto a Cystic 

Fibrosis Patient Registry, dos Estados Unidos, possui o registro de 28.676 

pessoas(2). Na Ásia e na África a doença é subdiagnosticada, não havendo 

dados precisos sobre sua epidemiologia(3,4). No Brasil, dados ainda não 

publicados do teste de triagem neonatal apontam uma frequência de 1:10.000 

habitantes e sobrevida mediana de 43,8 anos, mas há diferenças regionais(5). O 

Nordeste possui 704 pessoas diagnosticadas com FC, o que equivale a 18,3% 

dos diagnósticos no Brasil(6).  

A mutação na CFTR aumenta a viscosidade das secreções dos órgãos 

que contêm tecido epitelial, como pulmões e vias aéreas, pâncreas, fígado, 

intestino e trato reprodutor masculino. Essa alteração causa obstrução, 

inflamação e dano tecidual nos órgãos afetados, sobretudo nos pulmões, vias 

aéreas e pâncreas(7). Embora seja multissistêmica, a doença pulmonar é a maior 

causa de morbimortalidade e de menor qualidade de vida(8,9). 

O avanço tecnológico permitiu o conhecimento mais preciso da 

fisiopatologia da FC, o que contribuiu para a descoberta de novas abordagens 

no tratamento, aumentando a expectativa de vida. Nos Estados Unidos, a 

expectativa de vida aumentou de 34 anos, em 1995, para 45,2 anos, em 2015(8).   

Esse aumento na sobrevida ocasionou o surgimento de complicações tardias, 

como a doença óssea, diabetes mellitus relacionado à FC (DRFC), doença 

hepática, dislipidemia e depressão(9-12). 

O DRFC é a comorbidade mais comum na FC, com características 

próprias, envolvendo aspectos do diabetes mellitus tipo um (DM1) e tipo dois 
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(DM2). Sua fisiopatologia é complexa e ainda não está totalmente elucidada, 

mas sabe-se que envolve alterações funcionais e estruturais nas células das 

ilhotas pancreáticas. O estudo de Yi e cols (2016) comprovou que a secreção 

anormal de insulina ocorre antes da tolerância diminuída à glicose (TDG), já que 

crianças com FC não desenvolvem o aumento de insulina esperado em um teste 

oral de tolerância à glicose (TOTG)(13). Esse achado sugere que o 

comprometimento funcional na responsividade das células β à glicose se 

desenvolve antes da redução significativa na massa celular das ilhotas(14). 

Adicionalmente, a mutação na CFTR, a fibrose progressiva e a infiltração 

gordurosa causam obliteração e perda das células das ilhotas pancreáticas, o 

que diminui a produção de insulina e glucagon(14-16). Além disso, histórico familiar 

de DM2 aumenta em três vezes o risco da pessoa com FC desenvolver DRFC(17).  

O início é insidioso, com hiperglicemia pós-prandial, progredindo para 

hiperglicemia em jejum ou em situações de estresse, além de poliúria e 

polidipsia(11). As complicações microvasculares estão relacionadas ao longo 

tempo de DRFC, falta de controle glicêmico e hiperglicemia em jejum(14,16). A 

tolerância TDG e o DRFC estão associados, ainda, ao aumento da inflamação, 

ao declínio do estado nutricional(18), à baixa capacidade de exercício(19), ao 

atraso no desenvolvimento puberal(20)  e ao declínio da função pulmonar(18,19,21). 

O declínio do estado nutricional e da função pulmonar surgiram anos antes do 

diagnóstico de DRFC(22)  e está relacionado ao aumento dos níveis de glicose 

após 2h, no teste  oral de tolerância à glicose (TOTG)(18).  

A prevalência do DRFC aumenta com a idade das pessoas(15). Dados do 

Patient Registry Annual Data Report indicam prevalência de 6,4% nas pessoas 

com FC menores de 18 anos e 34,9% naqueles que possuem idade igual ou 

superior a 18 anos(8). Ademais, a taxa de mortalidade é 3,6 vezes maior nas 

pessoas que desenvolvem DRFC em comparação aos que não desenvolvem(23).  

O tratamento das pessoas com FC inclui uma série de medicamentos de 

uso contínuo, como broncodilatadores, mucolíticos, anti-inflamatórios, 

hidratantes das vias aéreas e antibióticos, além de intervenção nutricional, 

fisioterapia respiratória e exercício físico(24-26). Alguns pessoas necessitam, 

ainda, fazer uso de insulina e terapia de reposição enzimática(25).  

O tratamento é diário, demorado, complexo e repetitivo, o que impõe 

grande carga nas pessoas afetadas e em seus familiares(27,28). Os equívocos e 



4 
 

 
 

lacunas no conhecimento da FC também podem causar diminuição da adesão 

ao tratamento, influenciando na progressão da doença(29). Nesse contexto, os 

programas educacionais atuam como uma forma de aumentar o conhecimento 

de pais/cuidadores e pessoas com FC acerca de temas fundamentais, como a 

fisiopatologia e tratamentos para a doença, enquanto a discussão sobre saúde 

mental e reprodução ainda é escassa(30).  

Existem alguns instrumentos desenvolvidos e validados na língua inglesa 

para avaliar o nível de conhecimento das pessoas com FC, como a Cystic 

Fibrosis Medication Knowledge Questionnaire para crianças e seus 

cuidadores(31), um questionário avaliando o conhecimento e o entendimento de 

adultos com FC(32), o Cystic Fibrosis Knowledge Questionnaire(33)  e a Cystic 

Fibrosis Knowledge Scale (CFKS)(34) para adultos. Entretanto, para a população 

brasileira ainda não existem instrumentos disponíveis para avaliar o 

conhecimento em FC. O estudo de Chomik e cols (2014) apontou que a 

necessidade de conhecimento dos pais/cuidadores e pessoas com FC pode ser 

sanada por programas educacionais contendo informações gerais, com 

terminologia médica acompanhada de explicação detalhada(29). Esses 

programas também têm sido utilizados para incentivar a prática de exercícios 

físicos(35,36).  

Há evidências de que o exercício físico diminui o risco de 

hospitalização(37), aumenta a qualidade de vida(38), aumenta a capacidade 

funcional e o VO2 pico(39), contribui para o controle glicêmico em adultos com 

DRFC(40), diminui a fadiga geral e física(41), diminui o declínio da função 

pulmonar, facilita as técnicas de depuração das vias aéreas, melhora a postura, 

aumenta a força muscular e a flexibilidade(42). O exercício físico moderado a 

vigoroso poderá aumentar a densidade mineral óssea(42,43) e a falta de exercício 

físico, por sua vez, está relacionada a menor função pulmonar, níveis mais altos 

de Imunoglobulina G, infecção crônica por P. aeruginosa e maior risco de 

morte(44). 

Em pessoas com DM1, a prática de exercícios está relacionada a maior 

aptidão cardiorrespiratória, melhora da saúde óssea e do bem-estar psicológico, 

redução da necessidade de insulina, porém possui efeito limitado no controle 

glicêmico(45,46). Do mesmo modo, em pessoas com DM2 o exercício físico 

melhora a qualidade de vida(47-48), aumenta o VO2máx
(47), a aptidão 
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cardiorrespiratória(47), a função pulmonar e imunológica(49), além de diminuir o 

risco cardiovascular(47,49) e a mortalidade(47), além de auxiliar no manejo dos 

níveis sanguíneos de glicose(47,49,50) e de hemoglobina glicada(51). Embora as 

pessoas com DRFC possuam insulina endógena, diferente do DM1, e falta de 

anormalidades metabólicas, diferente do DM2, esses estudos incutem que 

pessoas com FC e TDG ou DRFC podem se beneficiar da prática de exercício 

físico. 

O exercício físico aumenta a captação de glicose por diferentes 

mecanismos moleculares, contribuindo para o controle glicêmico. A via de 

transmissão do sinal de insulina inicia com a ligação da insulina ao receptor de 

insulina (IR), que causa fosforilação dos substratos do IR um e dois (IRS-1 e 

IRS-2). A fosforilação dos IRS ativa a fosfatidilinositol 3-quinase, que aumenta a 

fosforilação em serina da proteína quinase B, permitindo o transporte de glicose 

no músculo e no tecido adiposo pela translocação do transportador de glicose 

quatro (GLUT4)(47,52). 

O GLUT4 também pode ser translocado por outras moléculas, 

independentes da insulina. Com o aumento da contração muscular e o 

decréscimo da energia celular, há ativação da proteína quinase ativada por AMP 

(AMPK). A AMPK fosforilada ativa vias que geram produção de adenosina 

trifosfato (ATP) e desativam vias que consomem o ATP. Esses mecanismos de 

sinalização estimulam a translocação do GLUT4 para a membrana celular, o que 

facilita a captação de glicose não insulino-dependente. A repetição desse 

mecanismo ao longo do tempo, em um programa de exercício, aumenta a 

biogênese mitocondrial e a angiogênese. De forma semelhante, outras 

moléculas estão envolvidas na translocação do GLUT4, como o óxido nítrico, 

cálcio, bradicinina e a hipóxia(47,52).  

Até o presente momento, no entanto apenas um estudo investigou os 

efeitos de exercício físico aeróbio e resistido em adultos com DRFC. O protocolo 

consistiu em uma combinação de exercícios aeróbio e resistido, três vezes por 

semana, durante 12 semanas. Os exercícios eram realizados em domicílio e 

monitorados por meio de diário e ligações. Ao final do estudo, os participantes 

do grupo experimental diminuíram os valores de glicemia plasmática e a 

excursão total de glicose, indicando que um programa de exercício combinado 

pode contribuir para o controle glicêmico de adultos com FC(40). No entanto, não 
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foram publicados estudos que avaliassem efeitos de treinamentos físicos no 

controle glicêmico de crianças e adolescentes com FC até o momento. 

De forma geral, os estudos utilizam exercícios contínuos, de intensidade 

moderada e longa duração como intervenção para pessoas com FC(53-55). No 

entanto, essa modalidade de exercício aumenta o tempo de tratamento e pode 

causar sintomas desagradáveis, como maior dispneia e fadiga muscular(56,57). O 

treinamento intervalado de alta intensidade (do inglês, High Intensity Interval 

Training – HIIT) surge como uma alternativa não farmacológica segura e 

eficaz(57,58), com menor risco de limitação ao fluxo aéreo(58), menor inflamação 

sistêmica(59), menor dispneia e maior saturação periférica de oxigênio(56) para o 

tratamento das pessoas com FC. Diante desses benefícios em relação a outras 

modalidades de exercício, estudos mais atuais têm utilizado o HIIT como 

intervenção para desfechos clínicos em pessoas com FC(56,60,61). 

Dessa forma, este estudo objetivou avaliar os efeitos de um programa de 

exercício intervalado de alta intensidade sobre desfechos clínicos e qualidade de 

vida de pessoas com FC e traduzir, adaptar transculturalmente e validar um 

instrumento de avaliação do conhecimento sobre a doença.  
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1.1 Justificativa 

 

O aumento da expectativa de vida de pessoas com FC não foi 

acompanhado pelo aumento na qualidade de vida, diante das comorbidades 

associadas.  Paralelamente às pesquisas genéticas e de medicamentos, é 

preciso investigar medidas não farmacológicas de tratamento com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida e controlar as comorbidades dessas pessoas. 

 Nesse aspecto, o HIIT pode ser visto como uma possibilidade de 

tratamento pelos benefícios já previamente identificados em pessoas com FC. 

Até o momento, apenas um estudo avaliou os efeitos de um programa de 

exercícios no controle glicêmico de adultos com FC. Não estão disponíveis 

estudos que testem o efeito de tratamentos não na tolerância à glicose em 

crianças e adolescentes com FC. É necessário, portanto, investigar mais sobre 

protocolos de treinamento, com o objetivo de produzir evidências de alta 

qualidade que embasem a assistência e aumentem a qualidade de vida dessa 

população. 

 Em adição, diante da inexistência de instrumentos disponíveis, em 

português, com o propósito de avaliar o conhecimento em FC, este estudo se 

propõe a traduzir e validar para a população brasileira um instrumento de 

avaliação do conhecimento sobre a doença. Acredita-se que viabilizar a 

avaliação do conhecimento sobre FC pode ser uma ferramenta facilitadora para 

aumentar a efetividade das intervenções educativas consideradas 

internacionalmente essenciais ao bom manejo clínico de pacientes com FC.  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos de um programa de exercício intervalado de alta 

intensidade sobre desfechos clínicos e qualidade de vida de pessoas com FC e 

traduzir, adaptar transculturalmente e validar um instrumento de avaliação do 

conhecimento sobre a doença. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Propor um programa de treinamento intervalado de alta intensidade para 

crianças e adolescentes com FC; 

 Comparar tolerância à glicose, função pulmonar, tolerância ao exercício, 

força da musculatura respiratória, qualidade de vida e exacerbação da 

doença em crianças e adolescentes com FC ao final da intervenção e após 

oito semanas de follow-up; 

 Traduzir, adaptar transculturalmente e avaliar as propriedades psicométricas 

de um instrumento de avaliação do conhecimento sobre a FC. 
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1.3 Hipóteses 

 

 Acredita-se que o programa de exercício intervalado de alta intensidade 

promova benefícios na tolerância à glicose, função pulmonar, tolerância 

ao exercício, força da musculatura respiratória, qualidade de vida e 

exacerbação da FC em crianças e adolescentes com a doença. 

 Acredita-se que a tradução e adaptação transcultural do instrumento 

CFKS para a língua portuguesa apresente propriedades psicométricas 

adequadas para a avaliação do conhecimento em FC na população 

brasileira.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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Estudo 1: Metodologia do Ensaio Clínico  

 

2.1 Desenho do estudo 

Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado e cego, que seguiu 

as recomendações do Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT). 

As crianças e adolescentes foram randomizadas em dois grupos: Grupo Controle 

(GC) e Grupo Experimental (GE). 

 

2.2 Amostragem e Alocação 

O cálculo amostral foi realizado pelo software GPower 3.1, adotando um 

poder de 80% e α de 0,05. Esse procedimento foi baseado no estudo de 

Beaudoin e cols (2017)(40) que apresenta desenho semelhante no que diz 

respeito a mesma quantidade de grupos e a utilização de exercício como 

intervenção, embora tenha sido desenvolvido para adultos com FC. Neste 

estudo, a variável área sob a curva da glicose após o programa de exercícios 

concorrentes apresentou valores de 34,47±4,23 no GE e 40,20±11,96 no GC, 

com tamanho do efeito de 0,30.  Utilizando esses parâmetros, o cálculo amostral 

foi de 20 participantes, 10 em cada grupo. 

Cinco pesquisadores foram envolvidos durante a pesquisa: o pesquisador 

um foi responsável pela randomização, o pesquisador dois pelo sigilo de 

alocação; o pesquisador três pelas avaliações das crianças e adolescentes, 

sendo cego em relação ao grupo; o pesquisador quatro foi responsável pela 

aplicação do protocolo de treinamento; e o pesquisador cinco, pela análise dos 

dados, sendo cego em relação ao grupo.  

A randomização nos grupos foi realizada pelo pesquisador um, de forma 

aleatória e em blocos, de acordo com estágio de maturação puberal do 

participante (pré-púbere ou púbere), por meio do site www.sealedenvelope.com. 

O sigilo da alocação foi realizado por meio de envelopes opacos, selados e 

numerados sequencialmente. A randomização foi realizada de maneira cega, ou 

seja, o pesquisador um randomizou uma sequência numérica sem ter 

conhecimento do nome da criança ou adolescente participante. Após a 

randomização foi possível que o pesquisador quatro soubesse quais crianças e 

adolescentes foram alocados em cada grupo. 
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2.3 Critérios de inclusão 

 Foram considerados elegíveis para o estudo os participantes que: 

I) Tivessem diagnóstico de FC de acordo com os critérios das Diretrizes 

Brasileiras de Diagnóstico e Tratamento da FC (25). 

II) Ambos os sexos;  

III) Idade de 6 a 18 anos; 

IV) Não estar gestantes, puérpera e lactante. 

 

2.4 Critérios de exclusão 

Os critérios de exclusão foram: 

I) Apresentar incapacidade de realizar o protocolo estabelecido pelo estudo; 

II) Apresentar exacerbação da doença que necessitasse de internação hospitalar 

durante o período da intervenção. 

 

2.5 Local e período do estudo 

O estudo foi realizado na Unidade da Criança e do Adolescente do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal-RN, de junho/2018 a 

junho/2019. 

 

2.6 Intervenções – Grupo controle e Grupo Experimental 

 

Inicialmente, foi realizado um estudo piloto com três adolescentes com 

FC, cujo objetivo foi reproduzir o processo de avaliação e, dessa maneira, 

identificar e corrigir possíveis falhas nos procedimentos propostos. 

Após o estudo piloto, foi iniciada a avaliação dos pacientes para obtenção 

de informações sobre tolerância à glicose, função pulmonar, força muscular 

respiratória, tolerância ao exercício, qualidade de vida e exacerbação da doença. 

Todas as avaliações foram realizadas no período matutino. Os participantes 

foram orientados a não realizar atividade física no período de 48 horas que 

antecedia as avaliações e a manterem os cuidados nutricionais, 

medicamentosos e de remoção de secreção. Todos os participantes foram 

avaliados antes da intervenção, após as oito semanas de intervenção e após oito 

semanas do término do protocolo. 



13 
 

 
 

 

2.6.1 Grupo controle (GC) 

Os participantes e seus pais/cuidadores receberam uma sessão de 

intervenção educativa realizada por meio de aula expositiva interativa com 

duração de 20 minutos. A aula abordava complicações, tratamento 

(medicamentoso e fisioterapêutico), exercício físico e prevenção de 

exacerbações. Foram realizadas demonstrações práticas dos cuidados 

habituais, como uso de dispositivos inalatórios. As perguntas individuais foram 

respondidas ao longo da aula(24,62). Foi entregue uma cartilha desenvolvida pelos 

pesquisadores contendo os principais pontos discutidos previamente 

(APÊNDICE A). 

 

2.6.2 Grupo experimental (GE) 

O GE recebeu a intervenção educativa semelhante ao GC e as instruções 

para realizar o treinamento. O programa de treinamento intervalado de alta 

intensidade foi elaborado de acordo com as recomendações do American 

College of Sports Medicine(63) e as Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e 

Tratamento da FC(25). Foi realizado em domicílio, sob a supervisão dos 

pais/cuidadores, em um cicloergômetro para membros inferiores (Altmayer 

Sport®), cedido pelo pesquisador. O cicloergômetro utilizado era produzido em 

aço carbono, pesava 2,5 Kg e possuía regulação de intensidade, sendo entregue 

aos participantes com a regulação máxima. O programa foi realizado três vezes 

por semana, em dias alternados, no período vespertino e teve duração de oito 

semanas. Os participantes foram orientados a se hidratar com volume de água 

igual ou superior a 500 ml durante o treinamento(64).  

O pesquisador quatro realizou a primeira sessão de treinamento com os 

participantes alocados no GE, com o objetivo de familiarizar o pai/responsável e 

a crinça/adolescente com a intervenção proposta. Antes do treinamento, foi 

entregue aos participantes um diário (APÊNDICE B) para registro de 

informações acerca da exacerbação da doença, frequência cardíaca, escala de 

Borg modificada(65) (ANEXO A) e sinais e sintomas durante o treinamento e foi 

mostrado como utilizar o diário. Essas informações foram registradas pelos pais 

e/ou responsáveis, antes e após cada sessão de treinamento, e o diário foi 

devolvido ao pesquisador, com as informações devidamente registradas, após o 
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término do protocolo, na reavaliação. Além disso, foi realizado contato semanal 

por telefone entre o pesquisador e o pai/responsável. 

Todo o procedimento foi explicado aos pais/responsáveis e a 

criança/adolescente. Cada sessão de treinamento compreendia de 24 a 35 

minutos de duração, de acordo com a semana de realização. Toda sessão era 

composta por 5 minutos de aquecimento (30-40% da frequência cardíaca 

máxima (FCM)), tiros que variavam em quantidade e tempo, de acordo com a 

semana de treinamento (iniciando com 6 tiros de 20s na 1ª semana, evoluindo 

para 10 tiros de 30s na 7ª semana) (70-80% da FCM), intercalados com 2 

minutos de repouso ativo (50-60% da FCM) e 5 minutos de desaquecimento (30-

40% da FCM), conforme Figura 1. O aquecimento e o desaquecimento foram 

realizados no cicloergômetro para membros inferiores, em intensidade inferior 

aos tiros e ao repouso ativo. A progressão dos tiros foi realizada pelo aumento 

do volume de exercício, ou seja, aumentou-se o tempo de execução e a 

quantidade dos tiros(25,63). A intensidade dos exercícios foi monitorada pelo 

frequencímetro (Beurer® PM15).  

 

Semana Aquecimento Tiro 
Repouso 

ativo 
Desaquecimento Tempo 

1 5min 6 tiros de 20s 2min 5min 24min 

2 5min 6 tiros de 20s 2min 5min 24min 

3 5min 8 tiros de 20s 2min 5min 28min40s 

4 5min 8 tiros de 20s 2min 5min 28min40s 

5 5min 8 tiros de 30s 2min 5min 30min 

6 5min 8 tiros de 30s 2min 5min 30min 

7 5min 10 tiros de 30s 2min 5min 35min 

8 5min 10 tiros de 30s 2min 5min 35min 

Figura 1 – Protocolo de treinamento intervalado de alta intensidade durante oito 

semanas. 
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Foi entregue aos participantes uma planilha (APÊNDICE C), contendo o 

tempo de realização de cada parte da sessão de treinamento (aquecimento, tiro, 

repouso ativo e desaquecimento), com as respectivas frequências cardíacas a 

serem atingidas em cada parte.  

 

2.7 Desfecho primário  

 

2.7.1 Tolerância à glicose  

Foi realizado o teste de tolerância oral à glicose (TOTG), cuja glicemia e 

insulina basal foram medidas em jejum. Após essa medição, o participante 

ingeria 1,75 g/kg de glicose, até no máximo 75g e as variáveis foram novamente 

medidas após 30, 60, 90 e 120 minutos. A coleta de sangue foi realizada no 

Laboratório de Análises Clínicas do HUOL, utilizando o método enzimático 

colorimétrico para doseamento da glicose em fluidos e o imunoensaio 

eletroquimioluminescente para as amostras de insulina. 

 Para a análise, os pacientes foram classificados em:  

I) Tolerância normal à glicose (TNG): glicose em jejum <100 mg/dL, 

glicose 60min <200 mg/dL e glicose 120min <140 mg/dL; 

II) Tolerância diminuída à glicose (TDG): um ou mais dos seguintes 

critérios: glicose em jejum ≥100 mg/dL, glicose 60min ≥200 mg/dL ou glicose 

120min ≥140 mg/dL; 

III) DRFC: glicose em jejum ≥126 mg/dL, glicose 120min ≥200 mg/dL, 

hemoglobina glicada (hbA1c) > 6,5% ou sintomas clássicos de hiperglicemia e 

glicose plasmática aleatória ≥200 mg/dL. O DRFC pode ocorrer com 

hiperglicemia em jejum (>126 mg/dL em jejum) ou DRFC sem hiperglicemia de 

jejum (<126 mg/dL em jejum e >200 mg/dL após 2h da sobrecarga de glicose) 

(66,67). 

Os dados referentes ao TOTG foram analisados de acordo com as 

variáveis: glicose basal (GB), obtida no tempo zero; valor de pico da glicose 

(VPg), referente ao maior valor de glicemia acima do basal observado após 

ingestão da solução padrão e expresso em mg/dL; incremento absoluto da 

glicose (∆g), definido como sendo a diferença absoluta entre o valor máximo da 

glicose  obtida após estímulo (VPg) e o valor basal (GB), expresso em mg/dL (∆g 

= VPg-GB); incremento percentual da glicose (PIg), definido como sendo a 
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relação entre o incremento absoluto da glicose (∆g) e o valor basal (GB), e 

expresso em termos percentuais (PIg = (∆g/GB) x 100); Área sob a curva (AUC) 

da glicose, definida como sendo a área sob a curva da glicose, até o eixo das 

abscissas. Foi obtida através do cálculo numérico da integral da curva e 

expressa em mg/dL.min; velocidade de incremento da glicose (VIG), definida 

como sendo a relação entre o incremento Absoluto da Glicose (∆g) e o tempo, 

em minutos, no qual foi registrado o valor de pico (TPG), e expressa em 

mg/ml.min-1 (VIP = ∆g/tempo de pico).  

Para avaliação do grau de secreção e resistência insulínica, utilizaram-se 

os seguintes índices: índice homeostatic model assessment insulin resistance 

(HOMA IR), calculado a partir dos níveis de glicemia basal e insulinemia basal, 

segundo a fórmula: insulina basal x glicemia basal (mmol)/22,5, e expresso em 

pontos percentuais; índice insulinogênico: (insulina30’-insulina basal)/(glicemia 

30’glicemia basal), expresso em mU.mmol-1; índice delta: (insulina 30’-insulina 

basal)/glicemia 30’, também expresso em mU.mmol-1; índice QUICKI 

(quantitative insulin sensitivity check index): calculado segundo a seguinte 

fórmula: 1/log insulina em jejum(mU/L) + log glicemia em jejum (mg/dL); relação 

glicose/insulina em jejum, expressa em mg/10-4 UI; relação entre os índices 

insulinogênico e HOMA: foi utilizado para comparar a relação entre secreção e 

resistência insulínica, sendo expresso em 1/mmol2(68). 

 

2.8 Desfechos secundários 

 

2.8.1 Função pulmonar 

A espirometria foi realizada por meio de um espirômetro KoKo DigiDoser 

(Longmont®) (Figura 2), seguindo as recomendações da American Thoracic 

Society (ATS)/European Respiratory Society (ERS)(69). A calibração manual do 

equipamento foi realizada no local do exame, seguindo as instruções do 

fabricante e utilizando uma seringa de 3 litros (Vitalograph®). Acoplado ao 

aparelho foi utilizado um bocal descartável e um filtro bactericida (MicroGard® 

36-MGF1100) que foi trocado e descartado entre cada participante. 
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Figura 2 - Espirômetro KoKo DigiDoser (Longmont®) 

 

Foram utilizados um bocal e um clip nasal e o participante foi devidamente 

instruído a realizar o exame, a fim de evitar vazamentos (Figura 3). A capacidade 

vital forçada (CVF), o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), o 

índice de Tiffeneau (VEF1/CVF), fluxo expiratório forçado entre 25%-75% da 

capacidade vital (FEF25-75) e o pico de fluxo expiratório (PFE) foram registrados 

em valores absolutos e percentuais relativos ao sexo, idade e altura. Podiam ser 

realizados até três testes aceitáveis e dois reprodutíveis, sendo registrada a 

curva de maior valor(70) . Os valores obtidos neste estudo foram comparados aos 

valores de referência propostos por Mallozi(71).  

 

Figura 3 – Criança realizando a espirometria. 
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2.8.2 Tolerância ao exercício 

 

A tolerância ao exercício foi avaliada pelo Teste do Degrau de Três 

minutos (TD3). Os participantes receberam orientação antes do teste e seguiram 

um protocolo padronizado, sendo instruídos a subir e descer um degrau com 15 

cm de altura o mais rápido possível, durante três minutos, em cadência livre(72), 

alternando as pernas para reduzir a fadiga muscular (Figura 4). Uma prática de 

10 segundos foi realizada antes do teste e instruções de encorajamento 

padronizadas foram dadas a cada minuto. A pressão arterial foi aferida antes e 

após o teste. A saturação periférica de oxigênio (SpO2), a frequência cardíaca e 

a escala de Borg modificada(65) foram avaliadas antes, no primeiro, segundo e 

terceiro minutos e após um minuto da realização do teste. Ao final do teste foi 

registrado o número total de vezes que o indivíduo subiu o degrau. Caso o 

participante apresentasse sinais clínicos de fadiga e/ou dispneia, alterações 

importantes de sinais vitais, ou relatasse não ter condições de continuar, o teste 

era interrompido, sendo registrado a quantidade de vezes que ele subiu o degrau 

até o momento da interrupção(73,74).  

 

Figura 4 – Criança realizando o TD3. 

 

2.8.3 Força muscular respiratória 

 Para avaliação da força muscular respiratória foi utilizado um 

manovacuômetro analógico (GerArd®), graduado em cmH2O, com intervalo 
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operacional de ± 300 cmH2O (Figura 5). Essa mensuração foi feita por meio das 

pressões respiratórias máximas exercidas pelo indivíduo. Para avaliação, o 

indivíduo estava sentado, com o tronco formando um ângulo de 90º com as 

coxas, utilizando um clip nasal, para impedir o escape de ar (Figura 6). Antes da 

mensuração, foi realizada uma demonstração dos procedimentos do exame(75). 

 

 

Figura 5 - Manovacuômetro analógico (GerArd®). 

 

 

Figura 6 – Criança realizando a avaliação da força muscular respiratória. 

 

A pressão inspiratória máxima (PImáx) foi mensurada a partir do volume 

residual e a pressão expiratória máxima (PEmáx), a partir da capacidade 

pulmonar total. O esforço poderia ser sustentado entre um e três segundos. A 
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avaliação foi considerada completa quando o indivíduo realizou a manobra de 

três a cinco vezes, com intervalo de um minuto e obtenção de duas medidas 

aceitáveis(75,76). Os valores de referência foram baseados no estudo Furtado e 

cols (2014)(77). 

 

2.8.4 Qualidade de vida 

Para avaliação da qualidade de vida foi utilizado o Questionário de 

Qualidade de Vida em Fibrose Cística (QFC) (ANEXO B-E), traduzido e validado 

para o português em 2006. Há quatro versões do questionário, conforme grupo 

etário: 6 a 11 anos (35 questões), 12 e 13 anos (35 questões), 14 anos ou mais 

(50 questões) e pais das crianças entre 6 e 11 anos (44 questões). Para as 

crianças entre 6 e 11 anos a aplicação do questionário foi auxiliada por cartões 

especiais que designava a resposta da criança. O questionário aborda os 

domínios físico, imagem corporal, digestivo, respiratório, emocional, social, 

nutrição, tratamento, vitalidade, saúde, papel social e peso. Os escores de cada 

domínio variam entre zero e 100, considerando-se boa qualidade de vida escore 

acima de 50(78). 

 

 2.8.5 Exacerbações da FC 

 Para avaliar as exacerbações da FC, confirmadas pela necessidade de 

adição e/ou modificação dos antibióticos, foram utilizados os critérios de Fuchs 

adaptados pelo Grupo de Consenso Europeu(79): mudança no volume e/ou cor 

da secreção, aumento da tosse, aumento do mal-estar, fadiga ou letargia, 

anorexia ou perda de peso, diminuição de 10% ou mais da função 

pulmonar/mudanças no Raio-X, aumento da dispneia. Para que a exacerbação 

fosse confirmada, era necessário que o indivíduo apresentasse pelo menos dois 

desses critérios. Para este estudo, não foi realizado exame de Raio-X e 

espirometria no período entre as avaliações propostas. Os critérios de 

exacerbações foram questionados aos pais/responsáveis. 

 

2.9 Variáveis de Controle 

 As crianças e os adolescentes foram avaliados de acordos com as 

variáveis abaixo, agrupadas em um formulário (APÊNDICE D), respondidos 

pelos pais/responsáveis. 
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2.9.1 Estado puberal 

 A avaliação objetiva do estado puberal foi realizada pelo médico 

endocrinologista pediátrico de acordo com os estágios de Tanner (ANEXO F) 

(80,81).  

 

2.9.2 Avaliação sociodemográfica, econômica e clínica 

 Foi utilizado um questionário contendo informações sobre sexo, data de 

nascimento, tempo de diagnóstico, número de familiares com diagnóstico de FC 

e medicações em uso. Além disso, foi utilizado um Questionário com os critérios 

de Classificação econômica definidos pela Associação Brasileira de Empresas 

de Pesquisa, que categoriza o indivíduo em sete classes econômicas (A1, B1, 

B2, C1, C2, D e E). A classificação foi feita com base em um sistema de pontos 

que considera a quantidade de itens que o indivíduo possui, grau de instrução e 

acesso aos serviços públicos(82). 

 

 2.9.3 Antropometria 

 A avaliação antropométrica foi realizada pela mensuração da altura e do 

peso. Para tal, o indivíduo deveria estar descalço e com roupas leves. O peso 

corporal foi medido em quilogramas por meio de uma balança portátil, 

posicionada em superfície regular e firme. O indivíduo subia na balança 

mecânica antropométrica (Welmy®) com distribuição homogênea do peso e 

cabeça em posição neutra e o valor apontado era registrado. A altura foi 

mensurada no estadiômetro acoplado à balança. O indivíduo ficava em pé, com 

pernas e pés paralelos com distribuição homogênea do peso. Os braços ficavam 

relaxados e as palmas das mãos voltadas para o corpo. As costas estavam 

voltadas para a parede e a cabeça no plano de Frankfurt. O cursor do 

estadiômetro era fixado na cabeça do indivíduo examinado, registrando-se a 

medida(83).  Em seguida, o percentil das crianças e dos adolescentes foram 

avaliados utilizando o software da Organização Mundial da Saúde WHO Anthro 

Plus (2016), ajustado por sexo e idade e classificados como baixo (< percentil 

3),  adequado/eutrófico ( ≥ percentil 3 e < percentil 85), sobrepeso (≥ percentil 

85 e < percentil 97) e obesidade (≥ percentil 97) (84). 
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2.9.4 Dispneia  

 A modified Medical Reasearch Council (mMRC) foi utilizada e 

avalia o grau de dispneia de zero (sem dispneia, a não ser em exercícios 

extenuantes) a quatro (muito dispneico ao sair de casa ou dispneico ao 

vestir-se).   

 

 2.9.5 Frequência Cardíaca Máxima (FCM) 

 A FCM foi estimada a partir da equação proposta por Tanaka e cols 

(2001)(85) e validada para adolescentes e adultos brasileiros (86): (208 - (0,7 x 

idade)).  

 

2.10 Variável de confundimento 

 2.10.1 Atividade física 

 Os participantes foram questionados quanto à prática de atividade física 

(sim/não), tipo, duração e frequência semanal.  

 

2.11 Análise estatística 

A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os 

dados numéricos foram apresentados sob a forma de mediana e intervalo 

interquartil (25º e 75º percentis). Os dados categóricos por meio da distribuição 

de frequências.  Para análise intragrupos de dados categóricos foi utilizado o 

Teste Exato de Fisher, enquanto para dados numéricos foi utilizado o teste de 

Friedman com post hoc de Friedman’s 2-way ANOVA by ranks. Para análise 

intergrupos foi utilizado o teste de Mann-Whitney e o r de Cohen.   Em todas as 

análises, foi considerado um intervalo de confiança de 95% (IC95%) e 

significância estatística de p<0,05. A análise dos dados foi realizada por intenção 

de tratar, utilizando o software Statistical Package for Social Science (SPSS), 

versão 22.0 para Windows (IBM Corporation, Armonk, NY, EUA). 

 

 

2.12 Aspectos éticos 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN sob o 

parecer número 2.683.882 (ANEXO G), obedecendo a todas as recomendações 

do Conselho Nacional de Saúde de acordo com a Resolução 466/2012. O 
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protocolo desse ensaio foi registrado sob a identificação NCT03653949 no 

ClinicalTrials.gov Protocol Registration System.  

Foi realizado contato prévio com médicos (pneumologista e 

endocrinologista pediátrico) responsáveis pelo acompanhamento de crianças e 

adolescentes com FC no centro de referência em tratamento de FC do estado 

Rio Grande do Norte-RN/Brasil, para o fornecimento de informações acerca 

deste estudo. Esses profissionais encaminharam os pacientes considerados 

elegíveis para participar do estudo para a Unidade da Criança e do Adolescente 

do Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal-RN. Essa unidade de 

referência foi contatada previamente para solicitação e fornecimento da 

anuência necessária 

Após o contato prévio com os pais/responsáveis, as crianças e os 

adolescentes aptos a participarem do estudo foram questionados sobre sua 

vontade de participar. Em seguida, os pais/responsáveis assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE E) e as crianças e 

adolescentes assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

(APÊNDICE F). 
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Estudo 2: Metodologia do Estudo de Tradução, Adaptação Transcultural e 

Validação da Cystic Fibrosis Knowledge Scale (CFKS) 

 

2.13 Delineamento do Estudo  

Trata-se de um estudo metodológico exploratório, que envolve o processo 

de tradução, adaptação transcultural e análise das propriedades psicométricas 

da Cystic Fibrosis Knowledge Scale (ANEXO H). 

 

2.14 Aspectos Éticos 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN sob o 

parecer número 2.628.776, obedecendo a todas as recomendações do Conselho 

Nacional de Saúde de acordo com a Resolução 466/2012 (ANEXO I).  

Para realização do estudo, os participantes (participantes com FC, asma, 

profissionais de saúde, estudantes de fisioterapia, especialistas e tradutores) 

foram informados sobre objetivos, justificativa, riscos, benefícios, procedimentos 

da pesquisa, não obrigatoriedade de participação, preservação do anonimato e 

possibilidade de optar pela desistência em qualquer fase da pesquisa sem ônus. 

Ao aceitarem participar do estudo, tradutores, especialistas da área e 

participantes assinaram voluntariamente um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICES H-J). 

 

2.15 Protocolo de Validação Linguística: Tradução e Adaptação 

Transcultural do Instrumento 

 O  procedimento metodológico adotado foi baseado em protocolos 

estabelecidos internacionalmente (87–89). Solicitou-se a autorização e 

colaboração dos autores do instrumento original para o desenvolvimento da 

versão brasileira do CFKS (APÊNDICE K). Respeitando-se os direitos autorais, 

o autor principal do instrumento, Dra. Louise Balfour, concordou com a realização 

deste estudo e se disponibilizou em auxiliar nas etapas necessárias (Figura 7). 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7. Etapas do protocolo de tradução e adaptação transcultural da versão 
brasileira da Cystic Fibrosis Knowledge Scale (CFKS). 
 

 

 2.15.1 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 

objetivos do estudo e traduziu o questionário de forma independente. O tradutor 

um era um profissional da saúde, ciente dos objetivos do questionário. Já o 

tradutor dois era um indivíduo especialista em linguística e sem conhecimento 

prévio sobre o questionário, representando a utilização popular do idioma. Foi 

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 original 

 

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  

Pré-teste (n=20) 
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dada ênfase para a tradução conceitual dos termos, com linguagem de fácil 

compreensão. 

 

 2.15.2 Síntese das traduções – 2ª Etapa 

 O pesquisador principal discutiu as diferenças entra as versões com um 

comitê revisor, a fim de realizar a síntese das versões traduzidas, registrando-se 

todas as modificações.  Esse comitê foi composto pelos pesquisadores 

responsáveis pelo estudo e os tradutores um e dois. Ao final dessa etapa, foi 

obtida a primeira versão em português do instrumento original.  

 

 2.15.3 Tradução reversa – 3ª Etapa 

 A versão do instrumento em português foi traduzida para o inglês por dois 

tradutores (três e quatro) nativos da língua inglesa e fluentes na língua 

portuguesa. A tradução foi realizada de forma independente, sem conhecimento 

do objetivo do questionário e sem contato prévio com o instrumento original em 

inglês. O objetivo dessa etapa foi verificar se a versão traduzida refletia o mesmo 

conteúdo da versão original(90). 

 

 2.15.4 Síntese da tradução reversa – 4ª Etapa 

O pesquisador principal discutiu as diferenças entre as versões com um 

comitê revisor e com os tradutores três e quatro, a fim de realizar a síntese das 

versões traduzidas do português para o inglês, registrando-se todas as 

modificações. Em seguida, a tradução reversa foi encaminhada para apreciação 

de dois pesquisadores nativos da língua inglesa. 

 

 2.15.5 Revisão pelo comitê multiprofissional de especialistas – 5ª 

Etapa 

 Foi utilizada a Técnica Delphi para garantir a equivalência transcultural do 

instrumento, ou seja, para que os itens do instrumento mantivessem a validade 

de conteúdo para uso em diversas condições culturais. A primeira versão 

adaptada do instrumento foi submetida a um comitê multiprofissional de 

especialistas, composto por médicos (pneumologista, endocrinologista e 

gastroenterologista), fisioterapeutas, pesquisadores, tradutores, professor 
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especialista na área de linguística e um representante do público alvo (cuidador 

de pessoa com FC)(88), totalizando oito participantes. 

 A primeira versão adaptada do instrumento foi analisada pelo comitê 

multiprofissional de especialistas, junto a síntese da tradução e da tradução 

reversa. A análise das equivalências ocorreu por meio da Técnica Delphi, através 

do correio eletrônico, garantindo avaliações secretas e individuais.  Os membros 

do comitê fizeram a análise através de uma Ficha de Avaliação de Equivalências 

(APÊNDICE L), com posterior tabulação dos dados e apresentação dos 

resultados para todo o grupo(91). A avaliação de concordância foi realizada por 

meio de uma escala dicotômica, sendo zero, não está claro / não compreendo e 

um, está claro / compreendo. Com o julgamento, os participantes pontuaram e 

justificaram cada item, considerando a clareza e concordância quanto à 

adequação dos itens ao contexto cultural. Não há padronização da validade de 

conteúdo aceitável, por ser baseada em julgamento subjetivo. Foi utilizado o 

Índice de Validade de Conteúdo (IVC), aceitando-se valores > 0,75(92). Os itens 

que apresentaram concordância inferior ao previsto foram novamente 

analisados, a fim de se obter um consenso, para modifica-los. Ao final dessa 

etapa, o instrumento foi encaminhado e aprovado pelo autor da versão original. 

Essa versão foi utilizada para o pré-teste.   

 

 2.15.6 Pré-teste – 6ª Etapa 

 O pré-teste foi realizado com dez participantes com diagnóstico de FC e 

dez profissionais de saúde.  Cada voluntário respondeu a versão brasileira da 

CFKS e um Instrumento de Registro do Pré-teste, ambos disponibilizados em 

uma plataforma online (SurveyMonkey®) (APÊNDICE M). Se o voluntário 

considerasse o item pouco claro, sugeria possíveis modificações para torná-lo 

mais compreensível. Caso um item apresentasse IVC < 0,75, as etapas 5 e 6 do 

protocolo eram refeitas, até que fosse alcançado o ajuste para cada questão 

(92). 

 

 2.15.7 Aprovação do autor da escala original – 7ª Etapa 

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

aprovada pelo autor do instrumento original. 
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2.16 Análise das propriedades psicométricas 

Após a construção da versão adaptada transculturalmente à língua 

portuguesa do instrumento CFKS.  Foi realizado o processo de análise das 

propriedades psicométricas com participantes com FC, profissionais de saúde, 

estudantes de fisioterapia e participantes com asma.  

 

 2.16.1 Local da realização 

 A pesquisa foi realizada por meio de questionário em uma plataforma 

virtual (Google Forms®) e, presencialmente, no formato de autopreenchimento 

no Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). 

 

 2.16.2 População  

 A população, da mesma forma à validação da versão original da escala 

CFKS, foi composta por: 

 Pessoas com diagnóstico de FC de acordo com as Diretrizes Brasileiras 

de Diagnóstico e Tratamento da FC(25); 

 Profissionais de saúde; 

 Estudantes de fisioterapia do primeiro ao quarto período (UFRN); 

 Pessoas com diagnóstico de asma de acordo com a GINA(93). 

 

     2.16.3 Amostra 

A amostra foi selecionada de forma não probabilística, por conveniência, 

já que não há um cálculo específico para estudos de validação, porém 

recomenda-se de cinco a dez participantes para cada questão a ser 

validada(94). Este estudo seguiu a amostra utilizada pelos autores do 

instrumento original. 

 

 2.16.4 Critérios de inclusão  

 Todos os voluntários deveriam ter idade igual ou superior a 18 anos. Os 

estudantes de fisioterapia deveriam estar entre o primeiro e o quarto período do 

curso, ou seja, não terem cursado disciplinas que abordassem a fisiopatologia 

da FC. 
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2.16.5 Critérios de exclusão 

 Foram excluídos os participantes com incapacidade de compreender 

algum dos procedimentos necessários e/ou que faltaram as coletas durante o 

período pré-definido. Dentre os participantes com FC, seriam excluídos aqueles 

submetidos a transplante de pulmão. 

 

 2.16.6 Seleção dos sujeitos 

  2.16.6.1 Recrutamento 

 O recrutamento dos participantes com FC, asma e profissionais de saúde 

foi realizado por meio de divulgação online e em um hospital de referência no 

tratamento de doenças respiratórias no Município de Natal – RN a partir da 

anuência deste local (APÊNDICE N). Os estudantes de fisioterapia foram 

recrutados no departamento de fisioterapia, na UFRN, posteriormente à 

anuência deste local (APÊNDICE O).  

 

  2.16.6.2 Contato inicial e seleção dos participantes 

 O contato foi realizado por meio de divulgação via e-mail aos conselhos 

regionais e nacionais dos profissionais de saúde, associações e organizações 

não governamentais de FC, redes sociais e em data previamente agendada, em 

situações presenciais.  Após assinatura do TCLE e concordância em participar 

da pesquisa, foram realizados os procedimentos para coleta de dados. 

   

 2.16.7 Instrumentos e procedimentos 

 Os instrumentos descritos foram aplicados no formato de questionários. 

Caso tivesse dúvidas, o participante poderia esclarecê-las pessoalmente ou por 

e-mail com o pesquisador principal. 

Para registro das informações dos participantes com FC foi utilizada uma 

ficha de dados sociodemográficos, econômicos e clínicos (APÊNDICE P), um 

questionário de adesão ao tratamento (ANEXO J) e a versão brasileira da CFKS. 

Os profissionais de saúde e estudantes de fisioterapia informaram a idade, sexo, 

estado civil, tempo de formado ou período da graduação e responderam a versão 

brasileira da CFKS. Os participantes com asma informaram idade, sexo, estado 

civil, classificação econômica, responderam a um questionário sobre 

conhecimento em asma(95)  (ANEXO K) e versão brasileira da CFKS.  
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O fluxograma a seguir resume os procedimentos realizados para coleta 

de dados e instrumentos utilizados (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Procedimentos para coleta de dados referentes a avaliação 

psicométrica da versão brasileira da Cystic Fibrosis Knowledge Scale (CFKS). 

 

  2.16.7.1 Dados sociodemográficos e clínicos para 

participantes com FC  

 Os participantes informaram data de nascimento, idade de diagnóstico, 

sexo, estado civil (solteiro, divorciado/viúvo, casado/união estável), 

escolaridade, ocupação atual (aposentado/pensionista, desempregado, trabalha 

em tempo integral, trabalha tempo parcial). 

 

.   

2.16.7.2 Questionário com os critérios de classificação econômica 

definidos pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa  

Os participantes com FC e com asma responderam a esse questionário, 

que categoriza o indivíduo em sete classes econômicas: A, de 45 a 100 pontos; 

B1, de 38 a 44 pontos; B2, de 29 a 37 pontos; C1, de 23 a 28 pontos; C2, de 17 
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a 22 pontos; D e E, de zero a 16 pontos).  A classificação é feita com base em 

um sistema de pontos que considera a quantidade de itens que o indivíduo 

possui, grau de instrução e acesso a serviços públicos(82). 

 

  2.16.7.3 Questionário sobre conhecimento em asma  

 Os participantes com asma responderam a um questionário sobre 

conhecimento em asma, com boa confiabilidade e reprodutibilidade, composto 

por 34 itens que avaliam etiologia, fisiopatologia, sintomas, desencadeadores, 

tratamento, prevenção e planos de ação. As categorias das respostas são “sim”, 

“não” e “não sei” e a pontuação máxima é de 34 pontos(35). 

 

  2.16.7.4 Cystic Fibrosis Knowledge Scale (CFKS)  

 A CFKS foi originalmente desenvolvida no Canadá(34) e possui 30 itens 

que refletem áreas específicas e relevantes para o conhecimento e tratamento 

da FC. Não há subescalas ou domínios, devendo ser interpretada de forma geral 

(porcentagem de questões corretas) e por respostas para itens individuais. 

Também não há ponto de corte. 

 

  2.16.7.5 Escala de adesão ao tratamento em FC 

 A adesão ao tratamento dos participantes com FC foi avaliada por um 

questionário desenvolvido por Conway e cols (1996)(96) e  adaptado por Dalcin e 

cols (2009)(97). O questionário é composto por sete questões que abordam 

fisioterapia respiratória, atividade física, dieta hipercalórica, enzimas 

pancreáticas, vitaminas A, D, E, K, nebulização de antibióticos e nebulização de 

DNase. O indivíduo deve assinalar a frequência semanal para cada questão, 

dividida em: a) todos os dias ou em quase todos os dias da semana, b) 

aproximadamente 3-5 dias por semana ou c) menos de 3 dias por semana ou 

nunca. Com exceção da fisioterapia respiratória e da atividade física, as 

questões apresentavam a opção “d) não tem indicação”. A pontuação por 

questão varia entre 2 (todos os dias ou em quase todos os dias da semana) e 0 

(menos de 3 dias por semana ou nunca). O escore total é calculado a partir do 

quociente entre o total de pontos obtidos e o total de pontos possível, variando 

entre 1 (total adesão) e 0 (adesão nula). Se a alternativa “d” fosse assinalada, a 

questão não era considerada no cálculo do escore. 
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2.17 Análise dos dados 

Os dados foram analisados utilizando o software Statistical Package for 

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 e todas as 

variáveis apresentaram distribuição paramétrica. As variáveis contínuas foram 

representadas por média e desvio padrão. As variáveis categóricas foram 

apresentadas por frequência absoluta e relativa.  

A partir dos procedimentos de tradução e adaptação transcultural, 

avaliaram-se as propriedades psicométricas para fornecer evidências de 

validade e confiabilidade para o uso do instrumento adaptado a partir da 

avaliação das validades de conteúdo, confiabilidade, viabilidade, constructo, 

preditiva, concorrente e discriminante. Essas análises estão descritas a seguir. 

 

2.17.1 Validade de conteúdo 

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

foi utilizado o IVC, aceitando-se valores > 0,75 (98). 

 

2.17.2 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 0,70 foram considerados adequados, conferindo que os itens estão 

suficientemente correlacionados. Valores acima de 0,95, no entanto podem 

indicar que o instrumento possui muitos itens que avaliam o mesmo construto 

subjacente, caracterizando redundância(99). 

 

2.17.3 Viabilidade 

A viabilidade foi avaliada pelo teste-reteste, aplicado em estudantes de 

graduação (Fisioterapia) do primeiro ao quarto períodos do curso, ou seja, que 

não haviam tido contato com disciplinas referentes ao estudo da FC. O teste-

reteste foi realizado com intervalo de duas semanas. A hipótese era de que não 

haveria diferenças entre o teste e o reteste, visto que os estudantes não teriam 

atividades relacionadas ao conhecimento da FC. Além disso, avaliou-se o efeito 
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teto, determinado pela porcentagem de participantes que pontuaram os 10% 

maiores níveis da escala, e pelo efeito piso, determinado pela porcentagem de 

participantes que pontuaram os 10% valores mais inferiores da escala. Foram 

considerados efeitos teto e piso moderados até 25%, e substanciais se maior 

que 25% (100). Os efeitos teto e piso foram avaliados em todos os participantes. 

 

2.17.4 Validade de constructo 

 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, realizando a inspeção do “scree plot” 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 três fatores) e o processo 

de rotação oblimin.  

 

 2.17.5 Validade preditiva 

A validade preditiva foi realizada pela comparação da porcentagem de 

respostas corretas dos quatro grupos: participantes com FC, participantes com 

asma, profissionais de saúde e estudantes de fisioterapia, por meio do teste de 

Kruskal-Wallis. 

 

2.17.6 Validade concorrente 

Com o objetivo de correlacionar o tempo de diagnóstico da FC e a adesão 

ao tratamento com o conhecimento em FC, foi utilizado o teste de correlação de 

Pearson. Os valores recomendados pelo British Medical Journal foram 

considerados como referência, sendo para 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) (101). Para comparação entre sexo dos pacientes e conhecimento dos 

mesmos acerca da FC foi utilizado o teste t de student não pareado.  
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2.17.7 Validade discriminante 

A validade discriminante foi avaliada nos participantes com asma, 

correlacionando seu conhecimento sobre FC ao seu conhecimento sobre asma, 

pelo teste de correlação de Pearson. A hipótese era de que haveria correlação 

positiva entre as respostas de ambos os instrumentos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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 Conforme proposto pelo Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da 

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

presente estudo estão dispostos nessa seção por meio de três artigos científicos. 

O artigo 1 foi submetido ao periódico Trials (qualis A4 da CAPES e fator de 

impacto 2,343). Após as considerações da banca examinadora, o artigo 2 será 

submetido ao periódico The Journal of Cystic Fibrosis (qualis A1 da CAPES e 

fator de impacto 3,858) e o artigo 3 ao European Respiratory Journal (qualis A1 

da CAPES e fator de impacto 12,242). Os artigos encontram-se formatados de 

acordo com as normas aos autores disponíveis para submissão de manuscritos 

aos mencionados periódicos (ANEXO 6).  

 

 Artigo 1: Effects of High Intensity Interval Training on Glucose Tolerance 

in Children and Adolescents with Cystic Fibrosis: protocol for a randomized trial. 

 

 Artigo 2: Efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade na 

tolerância à glicose de crianças e adolescentes com fibrose cística: ensaio 

clínico, controlado e randomizado. 

 

 Artigo 3: Tradução, adaptação transcultural e avaliação psicométrica da 

versão brasileira da Cystic Fybrosis Knowledge Scale (CFKS). 
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Abstract 

Background: Individuals with cystic fibrosis (CF) may develop CF-related 

diabetes (CFDR). This comorbidity is related to poorer quality of life, 

microvascular complications, decline in lung function, increase in exacerbations, 

as well as delayed growth and pubertal development. There is evidence that 

physical exercise contributes to glycemic control in individuals with non-CF 

related diabetes. Usually, these exercises are continuous, of moderate intensity 

and long duration, which can cause muscle dyspnea and fatigue in CF 

individuals. High Intensity Interval Training (HIIT) emerges as a safe and effective 

alternative for the treatment of these individuals. The objective of this study is to 

evaluate the effects of HIIT on glucose tolerance in children and adolescents with 

CF. 

Methods: This two-arm, prospectively registered, randomized controlled trial with 

blind assessors will involve all the population of individuals with cystic fibrosis 

(CF) from 6 to 18 years old in two different Brazilian states. People with CF will 

be randomly allocated, using block randomisation, stratified by pubertal stage, to 

either the experimental or control group. Participants from both groups will 

receive educational intervention and will be asked to continue their usual daily 

treatment for the full duration of the study. Those in the experimental group will 

perform HIIT on a cycle ergometer at home three times a week, for eight 

consecutive weeks. The characterization of the sample will include assessment 

of pubertal stage, socioeconomic status, dyspnea and anthropometry. The 

primary outcome will be the change in insulin resistance, while the secondary 

outcomes will include quality of life, lung function, functional capacity, respiratory 

muscle strength, and exacerbations. All the outcomes will be assessed at 

baseline, on week 9, and week 17. 

Discussion: This is the first study to evaluate the effects of HIIT on glucose 

tolerance in children and adolescents with CF. This study will serve as a basis for 

guiding clinical practice and decision making in the treatment of glucose 

intolerance and CF related diabetes (CFRD) in children and adolescents with CF. 

Trial registration: ClinicalTrials.gov Protocol Registration System: 

NCT03653949. Registered on August 31, 2018. 

Keywords: Cystic Fibrosis, Insulin Resistance, High intensity interval training, 

exercise, Respiratory Function Tests. 
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Background 

 

Cystic fibrosis (CF) is the autosomal recessive, multisystem, hereditary 

disease that is most common in Caucasians (1). Due to technological advances, 

precise knowledge of CF pathophysiology contributed to the discovery of new 

treatment approaches. These approaches have increased life expectancy for 

individuals with CF (2), which in turn has led to late complications such as bone 

disease (3), liver disease (4), depression and anxiety (5), and CF related diabetes 

(CFRD) (6). 

CFRD is the most common comorbidity in CF (7). Its prevalence increases 

with age, ranging from 2% in children to 50% in adults aged 30 years or more (6). 

The mortality rate is 3.6 times higher in individuals who develop CFRD compared 

to those who don’t (8). In addition, CFRD is related to poorer quality of life, 

microvascular complications, decline in lung function, increase in exacerbations, 

delayed growth, and pubertal problems (9-11).  

CFRD is preceded by a long phase of glucose intolerance, and periods of 

postprandial hyperglycemia (12,13). It has distinct characteristics, involving 

aspects of type 1 diabetes mellitus (T1DM) and type 2 (T2DM). Its 

pathophysiology is complex and includes: loss of pancreatic islet cells, which 

cause insulin and glucagon deficiency; fluctuating insulin resistance; intestinal 

abnormalities; liver disease (7,10). 

Physical exercise has been incorporated into the recommended routine for 

individuals with CF (14). There is evidence that exercise decreases the risk of 

hospitalization (15), increases quality of life (16), increases functional capacity 

and peak VO2 (17), decreases general and physical fatigue (18), decreases lung 

function, facilitates airway clearance techniques, improves posture, and finally, 

increases muscle strength, flexibility (19) and bone mineral density (19,20). The 

only study thus far that has evaluated the effect of exercise in adults with CFRD 

reported an improvement in glycemic control (21). 

With regard to individuals with glucose abnormalities or non-CF related 

diabetes, physical exercise helps managing blood glucose levels (22-24) and 

glycated hemoglobin (25). It also improves quality of life (22,26), (22), increase in 
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VO2max (22), pulmonary and immune function (24), as well as reducing risks of 

cardiovascular disease (22,24) and mortality (22). 

Most physical exercise programs use continuous exercises of moderate 

intensity and long duration. For individuals with CF, this intervention increases 

treatment time and can cause unpleasant symptoms, such as dyspnea and 

muscle fatigue (27,28). High intensity interval training (HIIT) emerges as a safe 

and effective alternative for treating individuals with CF (28,29), since it produces 

lower risk of airflow limitation (29), less systemic inflammation (30), less dyspnea, 

and greater peripheral oxygen saturation (27).  

Due to the lack of evidence of HIIT effect on glycemic control in children 

and adolescents with CF, this study aims to test the effects of HIIT on the glucose 

tolerance of children and adolescents with CF. 

 

METHODS 

Study design  

 This is a two-center, prospectively registered, two-arm randomized 

controlled trial with concealed allocation, blinded measurers, intention-to-treat 

analysis, and 8 weeks of follow-up (Fig. 1). Children and adolescents with CF will 

be recruited from hospitals specialised in treating the disease in the Brazilian 

states of Rio Grande do Norte and Paraíba.  

 

Ethical Procedures  

The study has obtained ethical approval from the Research Ethical 

Committee of Federal University of Rio Grande do Norte (CAAE: 

88024518.9.1001.5537) and registration number 2.683.882. The trial was 

prospectively registered at the ClinicalTrials.gov Protocol Registration System 

(NCT03653949). All participants and their parents will sign an informed consent 

form prior to participation. The study follows the SPIRIT (Standard Protocol Items: 

Recommendations for International Trials) 2013 checklist and the TIDieR 

(Template for Intervention Description and Replication) (32) (Fig 2 and Additional 

file 1). 
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Inclusion Criteria 

 Inclusion criteria will be the following: 

 Diagnosis of cystic fibrosis, according to the Brazilian Guidelines for 

diagnosis and treatment of CF; 

 Prepubertal or pubertal classification according to the Tanner scale (33-

35); 

 Both sex.  

 

Exclusion Criteria 

Patients meeting the following criteria will be excluded from the study:  

 Inability to perform the protocol established for the study; 

 Inability to understand and / or perform procedures; 

 Exacerbation of the clinical picture, defined as modification and / or 

addition of antibiotic (36);  

 To be pregnant. 

 

Participants 

The population will include children and adolescents aged 6 to 18 years, 

with medical diagnosis of CF according to the Brazilian Guideline for Diagnosis 

and Treatment of CF (37). Children and adolescents with CF will be recruited in 

a non-probabilistic method in hospitals specialised in treating the disease in the 

Brazilian states of Rio Grande do Norte and Paraíba. 

 

Sample Size Calculation  

 We are planning a study with 10 experimental and 10 control patients. 

There are no exercise studies published in CF children and adolescents to guide 

the assumptions for the primary outcome for the two arms. The sample size 

power will be calculated aposteriori. The results of this study will be used to power 

future trials. 

 

 Randomization and Allocation 

  Assignment of study participants to intervention groups will be performed 

using block randomisation (38), stratified by pubertal stage (prepubertal or 
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pubertal), using the randomization platform found on: www.sealedenvelope.com. 

Participant allocation will be concealed in sequentially numbered and sealed 

opaque envelopes prepared prior to the study by a research assistant, who will 

not be involved in the study. 

Researcher 1 will be responsible for allocation concealment; Researcher 

2 will randomize; Researcher 3 will conduct the evaluation of the sample while 

blinded in relation to the groups; Researcher 4 will apply of the training protocol; 

Researcher 5 will analyse the data. 

 

Masking/Blinding  

 Due to the nature of the intervention, it will not be possible to mask the 

participants. Researcher 3, who will conduct the evaluations, as well as 

Researcher 5, who will analyse the data, will be blinded in relation to the groups 

to which participants were allocated.  

 

Intervention 

The participants from both groups will be instructed to maintain their 

current nutritional habits, medication, and their regular secretion removal. All 

participants will be evaluated before the intervention (baseline), in week 9, and in 

week 17. 

 

Control Group (CG)  

The control group and their parents/caregivers will receive an educational 

intervention, which will be administered through an interactive presentation 

lasting 20 minutes. The presentation will address physiopathology, 

complications, treatments (medical and physiotherapeutic), physical exercises, 

and prevention of exacerbation. Practical demonstrations of routine care, such as 

the use of inhalation devices, bronchial hygiene techniques, and medication 

intake, will be performed. Participants’ questions will be answered throughout the 

presentation (39,40). A booklet containing the key points discussed during the 

presentation will also be delivered (Additional file 2). The intervention will be 

conducted in week 1, following the baseline assessment.  
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Experimental Group (EG)  

The EG will receive an educational intervention similar to the one conducted 

with CG, with addition of instructions on how to perform the experimental training. 

The high intensity interval training program will be conducted at home, three times 

a week on alternating days, and using a cycle ergometer for lower limbs (Altmayer 

Sport). Each session will start with 5 minutes of warm-up and end with 5 minutes 

of cool-down, between 30-40% of maximum heart rate (MHR). In the initial two 

weeks, the training will be carried out through 6 sprints of 20 seconds, reaching 

between 70-80% of MHR, interspersed by 2 minutes of active rest, reaching 

between 50-60% of MHR (37, 41). Progression will be carried out every two 

weeks by means of adjustments in the time and the amount of sprints, according 

to table 1. 

Participants will be instructed to hydrate with a quantity of water equivalent 

to or greater than 500ml during the training (42). The intensity of exercises will be 

monitored by the frequency meter (Beurer PM15) and by the modified Borg scale, 

which should be maintained between 5 and 6 during active rest and between 7 

and 8 during the high intensity exercise (43). 

Before the treatment, participants will be given a diary to record information 

about the disease exacerbation, heart rate, the modified Borg scale, as well as 

signs and symptoms observed during training. They will also be shown how to 

use the diary (Additional file 3). The information will be recorded by the parents 

and/or caregivers, before and after each treatment day. The diary with all the 

registered information will be returned to the researcher following the completion 

of the treatment for the reevaluation. The protocol should be terminated if the 

child/adolescent’ disease exacerbates during the training period. 

 

Characterization of the sample  

Initially, a pilot study will be carried out with the objective of replicating what 

will be done during the evaluation and intervention processes and, in this way, of 

identifying and correcting possible flaws in the proposed procedures. 

 

Pubertal stage 

 The evaluation of the pubertal stage will be realized by Pediatric 

Endocrinologist 1, in Natal (Rio Grande do Norte), and Pediatric Endocrinologist 
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2, in the city of João Pessoa (Paraiba), according to Tanner's stages (33,34). The 

inter-rater reliability will be previously performed through the evaluation of 

volunteers by both the evaluators, and at a later stage, the kappa statistic. 

Prior to this, the inter-rater reliability will be assessed through volunteer 

evaluations, first by appointed evaluators, and then by the kappa statistical test. 

 

 

Socioeconomic status evaluation  

A questionnaire for sociodemographic and clinical evaluation will be used, 

which contains information such as gender, date of birth, diagnosis time, number 

of family members diagnosed with CF, marital status, number of children, genetic 

test. In addition, another questionnaire will be used which is based on the 

economic classification criteria defined by the Brazilian Association of Research 

Companies, which categorizes individuals into seven economic classes (A1, B1, 

B2, C1, C2, D and E). The classification is based on a system of points that 

considers the personal belongings and individual has, their educational level, as 

well as their access to public services (44). 

   

Anthropometry  

The anthropometric evaluation will consist of measuring height and weight. 

For this measurement, the subject should be barefoot and wear light clothing.  

The body weight will be measured in kilograms with a portable scale 

placed on a regular and firm surface. The individual will stand on the 

anthropometric mechanical scale (Welmy® Santa Bárbara D'Oeste - SP, Brazil) 

by homogeneously distributing their weight and head in a neutral position. Weight 

measurement will then be taken. 

The measurements of height will be completed on the same scale. The 

individual’s legs and feet should be parallel, while their arms should be relaxed, 

with the palm of their hands facing the body. Their back should face the wall and 

their head should settle in a Frankfurt Plane. The stadiometer cursor will be fixed 

on the individual’s head to record the measurement (45). 
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Dyspnea  

 

The modified Medical Research Council (mRC) assesses the degree of 

dyspnea from zero (without dyspnea, except when in strenuous exercise) to 4 

(highly dyspneic when leaving home or dyspneic when dressing up).  

 

 

Primary Outcome  

 

 Change in glucose tolerance 

 To assess the difference in glucose tolerance, the oral glucose tolerance 

test (OGTT) will be performed, in which basal glucose and insulin will be 

measured in fasting state. After this measurement, the individual will ingest 

1.75g/kg of glucose, up to a maximum of 75 g, and the variables will be measured 

again after 30, 60, 90 and 120 minutes. Altered tolerance to glucose is diagnosed 

with values between 140 and 199 mg/dL, 2h after glucose consumption. On the 

other hand, CFRD, with glucose values greater than 126 mg/dL in fasting state, 

or greater or equal to 200 mg/dL 2h after glucose consumption. Individuals may 

present CFRD with fasting (> 126 mg / dL in fasting state) or CFRD without fasting 

hyperglycemia (<126 mg / dL in fasting state and > 200 mg / dL 2h after a glucose 

overload) (7,37). 

 

 

Secondary Outcomes  

 

Pulmonary function 

Spirometry will be conducted using a KoKo DigiDoser spirometer 

(Longmonth, USA), as per the recommendations of the American Thoracic 

Society (ATS) and the European Respiratory Society (ERS) (46). The manual 

calibration of the equipment will be conducted during the examination, following 

the instructions of the manufacturer and using a 3 liters syringe (Vitalograph, 

Buckingham, England). A disposable mouthpiece and a bactericidal filter 

(MicroGard 36-MGF1100) will be attached to the apparatus. It will be replaced 

and discarded after each participant’s use. 
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A mouthpiece and nasal clip will be used to avoid leaks, and the individual 

will be instructed to perform the examination. The forced vital capacity (FVC), 

forced expiratory volume in the first second (FEV1), Tiffeneau index (FEV1 / 

FVC), and forced expiratory flow between 25-75% of vital capacity (FEF 25-75) 

will be recorded in absolute values as well as percentages relative to gender, age 

and height. Up to three acceptable and two reproducible tests can be performed, 

and the highest value curve is recorded (47). The values obtained in this study 

will be compared to the reference values proposed by Mallozi (48). 

 

Exercise tolerance 

The functional capacity of the individuals will be evaluated by the 3-min 

step test. Participants will be given pre-test counseling and will follow a 

standardized protocol. They will be instructed to go up and down a 15-cm-high 

step for three minutes at their normal cadence, alternating legs to reduce muscle 

fatigue. A short 15 seconds practice will precede the test, and standardized 

encouragement instructions will be given throughout the test. Blood pressure will 

be measured before and after the test. Peripheral oxygen saturation (SpO2), 

heart rate and modified Borg scale (49) will be assessed before the test, 1, 2, and 

3 minutes into it, as well as one 1 minute after its completion. At the end of the 

test, the total number of times the individual has climbed the step will be recorded. 

If they show clinical signs of fatigue and/or dyspnea, major changes in vital signs, 

or report that they are unable to continue, the test should be terminated and the 

number of times they climbed the step up to the moment of interruption should 

be recorded (50-52). 

 

Respiratory muscle strength  

Respiratory muscle strength will be completed using an analog 

manovacuometer (GerArd®, São Paulo, SP, Brazil), graduated in cmH2O, with 

an operational interval of ± 300 cmH2O. This measurement will record the 

maximum respiratory pressures exerted by the individual. For this evaluation, the 

individual should be seated, with their trunk at a 90º angle with their thighs. They 

will use a nasal clip in order to prevent air escape. Before the measurement, a 

demonstration of the examination procedures will be performed (53). 
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Maximal inspiratory pressure (MIP) will be measured using the residual 

volume and maximum expiratory pressure (MEP) at total lung capacity. The 

maximal effort can be maintained from one to three seconds. The evaluation will 

be considered complete when the individual performs the manoeuvre three to five 

times, with one-minute intervals, to obtain at least two acceptable measures 

(53,54). The values of reference will be based on the study by Furtado et al., 2014 

(55). 

 

Quality of life  

For the quality of life evaluation, the Cystic Fibrosis Questionnaire on 

Quality of Life, which was translated and validated into Portuguese in 2006, will 

be used. There are four versions of the questionnaire adapted to different age 

groups: 6 to 11 years old (35 questions), 12 and 13 years old (35 questions), 14 

years old or older (50 questions), and parents of children between 6 and 11 years 

old (44 questions). For children between 6 and 11 years old, the questionnaire 

will be supplemented with special cards the child answer. The questionnaire 

addresses the following domains: physical health, body image, digestion, 

respiration, emotional state, social abilities, nutrition, treatment, vitality, health, 

social role and weight. The scores for each domain range from 0 to 100, with 

good quality of life scoring at or above 50 (56). 

 

CF exacerbations  

In order to evaluate CF exacerbations, which normally require an increase 

and/or modification of antibiotics, the following Fuchs criteria adapted by the 

European Consensus Group will be used (36): change in volume and/or color of 

secretion; increases in coughing, fatigue or lethargy; anorexia or weight loss; 

decrease in lung function of 10% or more as observed on X-ray; increased 

dyspnoea. The individual must present at least two of these criteria for an 

exacerbation to be confirmed.  

 

Statistical Analysis  

 The numerical data wil be presented in averages, while the categorical 

data will be presented in frequency distribution. Once data collection is complete, 

the data distribution normality will be verified by the Shapiro-Wilk test. To verify 



48 
 

 
 

the homogeneity of the two study groups (CG and EG), a t-test or its 

nonparametric correspondent, Wilcoxon, will be used.   

 The Two-Way ANOVA test for repeated measures, associated with post 

hoc Bonferroni correction, will be used to compare the effect of the exercise 

program before and after the intervention, as well as eight weeks after the end of 

the intervention. It will evaluate which variables and in which group, specifically, 

there were possible differences between the initial and final values. The analysis 

will be performed on an intention-to-treat basis and will be stratified between the 

pre-pubertal and pubertal subgroups. 

 All the analyses will consider a confidence interval of 95% (CI95%) and a 

statistical significance of p<0,05. The effect size will be analyzed using Cohen's 

f. Statistical Package for Social Science (SPSS) 20.0 (IBM Corp., Armonk, United 

States) will be used to analyze the data. 

 

DISCUSSION 

 CFRD is preceded by and associated with delayed weight development 

and loss of lung function, which increases mortality risks in these individuals 

(9,10). Current treatment uses insulin, but there is no consensus on the treatment 

of glucose intolerance (37). This is the first study to evaluate the effects of HIIT 

on glucose tolerance in children and adolescents with CF. If HIIT increases 

glucose tolerance, it could represent an effective and safe treatment for these 

individuals. This study will serve as a basis for guiding clinical practice and 

decision making in treating glucose intolerance and CFRD in children and 

adolescents with CF. 
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Table 1 – Progression of high intensity interval training protocol for children and 

adolescents with CF 

Week Warm  

up 

Bout est Cool 

down 

Training 

time 

Total time 

1 5 min 6 sprints / 20s 2 min 5 min 14 min 24 min 

2 5 min 6 sprints / 20s 2 min 5 min 14 min 24 min 

3 5 min 8 sprints / 20s 2 min 5 min 18 min 40s 28 min 40s 

4 5 min 8 sprints / 20s 2 min 5 min 18 min 40s 28 min 40s 

5 5 min 8 sprints / 30s 2 min 5 min 20 min 30 min 

6 5 min 8 sprints / 30s 2 min 5 min 20 min 30 min 

7 5 min 10 sprints / 

30s 

2 min 5 min 25 min 35 min 

8 5 min 10 sprints / 

30s 

2 min 5 min 25 min 35 min 
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Fig. 1 - Flow diagram of the planned protocol pathway. 
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 STUDY PERIOD 

 
Enrolment Baseline Treatment 

Follow up 

assessment 

TIMEPOINT** Week 1 Week 0 
Week 1 

Weeks 2 - 8 
Weeks 9 and 

17 

ENROLMENT:      

Eligibility screen X     

Informed consent  X     

Allocation  X    

INTERVENTIONS:      

Aerobic Exercise Group      

Control Group      

ASSESSMENTS:      

Pubertal stage  X    

Socioeconomic status  X    

Dyspnea  X    

Anthropometry  X   X 

Change in insulin 

resistance 
 X 

 
 X 

Quality of life  X   X 

Lung function  X   X 

Functional capacity  X   X 

Respiratory muscle 

strength 
 X 

 
 X 

Exacerbations  X   X 

Fig. 2 - Study design schedule in accordance with the Standard Protocol Items: 

Recommendations for Interventional Trials (SPIRIT) checklist. 
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Additional file 1: SPIRIT (Standard Protocol Items: Recommendations for 

Interventional Trials) 2013 Checklist: Recommended items to address in a clinical 

trial protocol and related documents. 
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Additional file 2: A booklet containing the key points discussed during the 

presentation.
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Additional file 2 - HOME DATA-RECORDING DIARY 

 

This is the diary which you will use to record data during your child’s exercises. You must 

fill-in all fields, on every training day. 
If your child experiences a change in the volume and/or color of secretion, increase in 

coughing, increase in discomfort, fatigue or lethargy, anorexia or weight loss, a decrease of 10% 

or more in lung function/changes observed under X-rays, increased dyspnea, or use/change of 

antibiotics, you should report the change in the "exacerbation of condition" line. 
 

Week X – from ___/___/___ to ___/___/___ 

Variables Day 1 Day 2 Day 3 

Heart rate before 

exercise 

   

Borg scale before 

exercise 

   

SpO2 before exercise    

Signs and symptoms 

during the exercise 

   

Heart rate at the end of 

exercise 

   

Borg scale at the end of 

exercise 

   

SpO2 at the end of 

exercise 

   

Exacerbation of 

conditon 
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RESUMO 

Objetivo: Verificar os efeitos de um programa de treinamento intervalado de alta 

intensidade na tolerância à glicose, função pulmonar, força muscular respiratória, 

tolerância ao exercício, qualidade de vida e exacerbações de crianças e 

adolescentes com fibrose cística (FC). Metodologia: Ensaio clínico controlado, 

randomizado e cego, realizado de junho/2018 a junho/2019, na Unidade da 

Criança e do Adolescente do Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal-RN. 

Foram incluídos dez participantes de 6 a 18 anos, de ambos os sexos, com 

diagnóstico de FC. Os participantes foram alocados e randomizados em blocos: 

grupo controle (GC), que recebeu intervenção educacional, e grupo experimental 

(GE), que recebeu intervenção educacional e treinamento intervalado de alta 

intensidade por 3x/semana, durante oito semanas, em domicílio.  O desfecho 

primário foi a tolerância à glicose e os desfechos secundário foram a função 

pulmonar, a força muscular respiratória, a tolerância ao exercício, a qualidade de 

vida e as exacerbações. Para análise intragrupos de dados categóricos foi 

utilizado o Teste Exato de Fisher, enquanto para dados numéricos foi utilizado o 

teste de Friedman com post hoc de Friedman’s 2-way ANOVA by ranks. Para 

análise intergrupos foi utilizado o teste de Mann-Whitney e o r de Cohen. 

Resultados: Não houve diferença no baseline do GC (n=4) e GE (n=6), com 

relação às características socioeconômicas e clínicas (p>0,05). Não houve 

diferença intragrupo controle de todos os desfechos. Houve diferença entre as 

avaliações pré e follow-up apenas da área sob a curva da glicose (p=0,04) 

intragrupo experimental. Não houve diferença intergrupos para todos os 

desfechos. Não houve exacerbações da doença durante a realização deste 

estudo. Conclusão: O programa de treinamento intervalado de alta intensidade 

não foi capaz de aumentar a tolerância à glicose e de melhorar a função 

pulmonar, a força muscular respiratória, a tolerância ao exercício e a qualidade 

de vida em crianças e adolescentes de 6 a 18 anos com FC. 

Palavras-chave: Fibrose Cística, Intolerância à Glucose, Exercício, Treinamento 

Intervalado de Alta Intensidade; Testes de Função Respiratória. 

 

ABSTRACT 
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Aim: To verify the effects of a high intensity interval training program on glucose 

tolerance, pulmonary function, respiratory muscle strength, exercise tolerance, 

quality of life and exacerbations of children and adolescents with cystic fibrosis 

(CF). Methodology: Controlled, randomized and blinded clinical trial was 

performed from June/2018 to June/2019, at the Child and Adolescent Unit of the 

University Hospital Onofre Lopes, Natal-RN. There were included 10 participants 

from 6 to 18 years old, both male and female diagnosed with CF. The individuals 

were allocated and randomized into blocks: control group (CG) which received 

educational intervention, and experimental group (EG) which received 

educational intervention and high intensity interval training 3x/week for 8 weeks 

at home. The primary endpoint was glucose tolerance, and secondary endpoints 

were pulmonary function, respiratory muscle strength, exercise tolerance, quality 

of life, and exacerbations. The intragroup analysis of categorical data Fisher's 

Exact Test was used, while Friedman's 2-way ANOVA by ranks was used for 

numerical data. The Mann-Whitney test and the Cohen r test were used for 

intergroup analysis. Results: There was no difference in the CG and EG 

baseline, regarding socioeconomic and clinical characteristics (p> 0.05). There 

was no intragroup control difference of all outcomes. There was a difference 

between the pre and follow-up evaluations only for the area under the curve of 

glucose (p = 0.04) intragroup experimental. There was no intergroup difference 

for all outcomes. There were no exacerbations of the disease during the study. 

Conclusion: High-intensity interval program was not able to increase glucose 

tolerance and improve pulmonary function, respiratory muscle strength, exercise 

tolerance and quality of life in children and adolescents aged 6 to 18 years with 

CF. 

Keywords: Cystic Fibrosis, Glucose Intolerance, High intensity interval training, 

Exercise, Respiratory Function Tests. 

 

Introdução 

 

 O aumento na expectativa de vida de pessoas com fibrose cística (FC) foi 

acompanhado pelo surgimento de complicações tardias(1). Nesse contexto, o 

diabetes relacionado à fibrose cística (DRFC) é a comorbidade mais comum e 
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está associado ao declínio da função pulmonar(2) e ao aumento da mortalidade(3) 

. Estima-se que 6,4% das pessoas com FC menores de 18 anos e 34,9% 

daqueles com idade igual ou superior a 18 anos possuam o DRFC(1). 

 O DRFC é uma forma distinta de diabetes, com sensibilidade normal à 

insulina, porém com redução em sua produção, início insidioso e precedido de 

declínio clínico(4,5) . Sua fisiopatologia está relacionada à diminuição da secreção 

de insulina, que aumenta o catabolismo proteico e lipídico, favorece a perda de 

peso(6) e induz anormalidades glicêmicas ainda na infância(7) .  As diretrizes 

nacionais e internacionais(8,9) têm recomendado o uso de insulina para 

tratamento do DRFC, porém não há evidências que justifiquem seu uso em 

detrimento de medicações antidiabéticas orais(9,10) . Não há ainda, consenso 

definido quanto ao tratamento da tolerância diminuída à glicose (TDG)(9) . 

Em pessoas com diabetes mellitus tipo um, a prática de exercícios está 

relacionada a maior aptidão cardiorrespiratória, melhora da saúde óssea e do 

bem-estar psicológico, redução da necessidade de insulina, porém possui efeito 

limitado no controle glicêmico(11,12). No diabetes tipo dois, há benefícios nos 

níveis sanguíneos de glicose(13-15) e de hemoglobina glicada(16), qualidade de 

vida(13,17), VO2máx, aptidão cardiorrespiratória(13), função pulmonar e 

imunológica(15), além de diminuir o risco cardiovascular(13,15) e a mortalidade(13). 

Em adultos com DRFC há diminuição dos níveis de glicemia plasmática e a 

excursão total de glicose, por meio de exercícios aeróbios e resistidos(18) .  Ainda 

não há estudos publicados com a população de crianças e adolescentes com 

FC. 

Dos tipos de exercícios existentes, o treinamento intervalado de alta 

intensidade (do inglês, High Intensity Interval Training – HIIT) se destaca por ser 

seguro e eficaz(19), com menor risco de limitação ao fluxo aéreo(20), menor 

inflamação sistêmica(21), menor dispneia(22), maior saturação periférica de 

oxigênio (22) e maior capacidade de exercício(19,23) para o tratamento de pessoas 

com FC.  

Não foram publicados estudos que avaliassem os efeitos de exercícios 

físicos no controle glicêmico de crianças e adolescentes com FC até o momento.  

Dessa forma, este estudo verificou os efeitos do HIIT na tolerância à glicose de 

crianças e adolescentes com FC. 
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Métodos 

Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado e cego, que 

obedeceu às recomendações do Consolidated Standards of Reporting Trials 

(CONSORT). As crianças e adolescentes foram randomizadas em dois grupos: 

Grupo Controle (GC), que receberam intervenção educacional, e Grupo 

Experimental (GE), que receberam intervenção educacional e realizaram um 

programa de HIIT durante oito semanas. O estudo foi realizado na Unidade da 

Criança e do Adolescente do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal-

RN, de junho/2018 a junho/2019. 

A amostra desta pesquisa foi composta por crianças e adolescentes de 6 

a 18 anos com diagnóstico médico de FC de acordo com as Diretrizes Brasileiras 

de diagnóstico e tratamento da FC(9), de ambos os sexos, que não estivessem 

gestantes, puérperas e/ou lactantes, do estado do Rio Grande do Norte. Seriam 

excluídos os participantes que apresentassem incapacidade de realizar o 

protocolo estabelecido pelo estudo e/ou exacerbação da doença que 

necessitasse de internação hospitalar durante o período da intervenção. 

Cinco pesquisadores foram envolvidos no processo de alocação e 

randomização: o pesquisador um foi responsável pela randomização; o 

pesquisador dois pelo sigilo de alocação; o pesquisador três pelas avaliações 

das crianças e adolescentes, sendo cego em relação ao grupo; o pesquisador 

quatro foi responsável pela aplicação do protocolo de treinamento; e o 

pesquisador cinco, pela análise dos dados. A alocação foi realizada de forma 

aleatória e em blocos, de acordo com estágio de maturação puberal do 

participante (pré-púbere ou púbere), por meio do site www.sealedenvelope.com. 

O sigilo da alocação foi realizado por meio de envelopes opacos, selados e 

numerados sequencialmente.  

 

Intervenção 

Todos os participantes foram orientados a manterem os cuidados 

nutricionais, medicamentosos e de remoção de secreção. Crianças e 

adolescentes de ambos os grupos (GC e GE) e seus pais/cuidadores receberam 

uma sessão de intervenção educativa, após a avaliação inicial, realizada por 

meio de aula expositiva interativa com duração de 20 minutos. A aula abordava 



68 
 

 
 

tratamento (medicamentoso e fisioterapêutico), exercício físico e prevenção de 

exacerbações. Foram realizadas demonstrações práticas dos cuidados 

habituais, como uso de dispositivos inalatórios. As perguntas individuais foram 

respondidas ao longo da aula(8). Foi entregue uma cartilha contendo os principais 

pontos discutidos previamente. 

Além da intervenção educativa, o GE recebeu instruções para realizar o 

HIIT. O programa do HIIT foi elaborado de acordo com as recomendações do 

American College of Sports Medicine(24) e as Diretrizes Brasileiras para 

Diagnóstico e Tratamento da FC(9). Foi realizado em domicílio, sob a supervisão 

dos pais/cuidadores, em um cicloergômetro para membros inferiores (Altmayer 

Sport), cedido pelo pesquisador. O cicloergômetro utilizado era produzido em 

aço carbono, pesava 2,5 Kg e possuía regulação de intensidade, sendo entregue 

aos participantes com a regulação máxima. O programa foi realizado três vezes 

por semana, em dias alternados, no período vespertino e teve duração de oito 

semanas. Os participantes foram orientados a se hidratar com volume de água 

igual ou superior a 500 ml durante o treinamento(25).  

Cada sessão de treinamento compreendia de 24 a 35 minutos de duração, 

de acordo com a semana de realização. Toda sessão era composta por 5 

minutos de aquecimento (30-40% da FCM), tiros que variavam em quantidade e 

tempo, de acordo com a semana de treinamento (iniciando com 6 tiros de 20s 

na 1ª semana, evoluindo para 10 tiros de 30s na 7ª semana) (70-80% da FCM), 

intercalados com 2 minutos de repouso ativo (50-60% da FCM) e 5 minutos de 

desaquecimento (30-40% da FCM), conforme Figura 1. O aquecimento e o 

desaquecimento foram realizados no cicloergômetro para membros inferiores, 

em intensidade inferior aos tiros e ao repouso ativo. A progressão foi realizada 

pelo aumento do volume de exercício, ou seja, aumentou-se o tempo de 

execução dos tiros(9,24). A intensidade dos exercícios foi monitorada pelo 

frequencímetro (Beurer® PM15). Todo esse procedimento foi explicado aos 

pais/responsáveis e a criança/adolescente. 

Foi entregue aos participantes uma planilha contendo o tempo de 

realização de cada parte da sessão de treinamento (aquecimento, tiro, repouso 

ativo e desaquecimento), com as respectivas frequências cardíacas a serem 

atingidas em cada parte. Eles também receberam um diário para registro de 

informações acerca da exacerbação da doença, frequência cardíaca e escala de 
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Borg modificada(26), antes e após a sessão, e sinais e sintomas durante a sessão 

do treinamento.  Essas informações foram registradas pelos pais e/ou 

responsáveis, antes e após cada dia de treinamento, e o diário foi devolvido ao 

pesquisador, com as informações devidamente registradas, após o término do 

protocolo, na reavaliação. 

 

Desfechos 

 As avaliações dos desfechos primário e secundários foram realizadas 

antes da intervenção, após 8 semanas de intervenção e após follow-up de 8 

semanas. Os participantes foram orientados a não realizar atividade física no 

período de 48h que antecediam as avaliações. 

O desfecho primário foi tolerância à glicose, avaliado pelo teste oral de 

tolerância à glicose (TOTG). A glicemia e insulina basal foram medidas em jejum. 

Após essa medição, o participante ingeria 1,75 g/kg de glicose, até no máximo 

75g, e as variáveis foram novamente medidas após 30, 60, 90 e 120 minutos. 

Para a análise, os participantes foram classificados em tolerância normal à 

glicose (TNG), TDG e DRFC, de acordo com os critérios da American Diabetes 

Association (2015) e a Sociedade Brasileira de Diabetes (2018)(27,28). A coleta de 

sangue foi realizada no Laboratório de Análises Clínicas do HUOL, utilizando o 

método enzimático colorimétrico para doseamento da glicose em fluidos e o 

imunoensaio eletroquimioluminescente para as amostras de insulina. 

Os dados referentes ao TOTG foram analisados de acordo com as 

variáveis: glicose basal (GB), valor de pico da glicose (VPg), incremento absoluto 

da glicose (∆g); incremento percentual da glicose (PIg); Área total abaixo da 

curva da glicose (AUC); velocidade de incremento da glicose (VIG), e o tempo, 

em minutos, onde foi registrado o valor de pico (TPG). Para avaliação do grau 

de secreção e resistência insulínica, utilizou-se os seguintes índices: índice 

HOMA, índice insulinogênico, índice delta, índice QUICKI (quantitative insulin 

sensitivity check index), relação glicose/insulina em jejum, relação entre os 

índices insulinogênico e HOMA(29). 

Os desfechos secundários foram:  1. Função pulmonar, realizada por meio 

de um espirômetro KoKo DigiDoser (Longmont®), seguindo as recomendações 

da American Thoracic Society (ATS)/European Respiratory Society (ERS)(30). Os 

valores obtidos neste estudo foram comparados aos valores de referência 
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propostos por Mallozi(31). 2. Força muscular respiratória, avaliada por um 

manovacuômetro analógico (GerArd®), graduado em cmH2O, com intervalo 

operacional de ± 300 cmH2O, de acordo com as diretrizes de Souza (2002)(32)  e 

os valores de referência de Furtado cols., (2014)(33) .  3.Tolerância ao exercício, 

mensurada pelo Teste do Degrau de Três minutos (TD3), em um degrau com 15 

cm de altura e cadência livre. Ao final do teste, foi registrado o número total de 

vezes que o participante subiu o degrau. Caso o participante apresentasse sinais 

clínicos de fadiga e/ou dispneia, alterações importantes de sinais vitais, ou 

relatasse não ter condições de continuar, o teste era interrompido, sendo 

registrada a quantidade de vezes que ele subiu o degrau até o momento da 

interrupção(34,35).  4. Qualidade de vida, avaliada pelo Questionário de Qualidade 

de Vida em Fibrose Cística (QFC), traduzido e validado para o português em 

2006. Os escores de cada domínio variam entre zero e 100, considerando-se 

boa qualidade de vida escore acima de 50(36). As exacerbações da FC foram 

avaliadas pelos critérios de Fuchs adaptados pelo Grupo de Consenso 

Europeu(37). 

Para caracterização da amostra, foram coletadas informações sobre data 

de nascimento, sexo, tempo de diagnóstico da FC, percentil de acordo com 

altura, peso e sexo(38), e prática de atividade física (sim/não). Além disso, foi 

avaliada a classificação econômica pelos critérios definidos pela Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa(39); o grau de dispneia pela escala modified 

Medical Reasearch Council (mMRC) e a frequência cardíaca máxima (FCM) pela 

equação de Tanaka e cols (2001)(40): (208 - (0,7 x idade)). O estado puberal dos 

participantes do estudo foi avaliado por um médico endocrinologista pediátrico 

de acordo com os estágios de Tanner (41,42).  

 

Aspectos éticos 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN sob o 

parecer número 2.683.882, obedecendo a todas as recomendações do Conselho 

Nacional de Saúde de acordo com a Resolução 466/2012. O protocolo desse 

ensaio foi registrado sob a identificação NCT03653949 no ClinicalTrials.gov 

Protocol Registration System. Ao concordar em participar da pesquisa, os 

pais/responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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(TCLE) e as crianças e adolescentes assinaram o Termo de Assentimento Livre 

e Esclarecido (TALE). 

Cálculo amostral 

O cálculo amostral foi realizado pelo software GPower 3.1, adotando um 

poder de 80% e α de 0,05. Esse procedimento foi baseado no estudo de 

Beaudoin e cols (2017) (18) que apresenta desenho semelhante no que diz 

respeito a mesma quantidade de grupos e a utilização de exercício como 

intervenção. Neste estudo, a variável “AUC” após o programa de exercícios 

concorrentes apresentou valores de 34,47±4,23 no GE e 40,20±11,96 no GC, 

com tamanho do efeito de 0,30.  Utilizando esses parâmetros, o cálculo amostral 

foi de 20 participantes, dez em cada grupo. 

 

Análise estatística 

A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os 

dados numéricos foram apresentados sob a forma de mediana e intervalo 

interquartil (25º e 75º percentis). Os dados categóricos por meio da distribuição 

de frequências.  Para análise intragrupos de dados categóricos foi utilizado o 

Teste Exato de Fisher, enquanto para dados numéricos foi utilizado o teste de 

Friedman com post hoc de Friedman’s 2-way ANOVA by ranks. Para análise 

intergrupos foi utilizado o teste de Mann-Whitney e o r de Cohen.   Em todas as 

análises foi considerado um intervalo de confiança de 95% (IC95%) e 

significância estatística de p<0,05. A análise dos dados foi realizada por intenção 

de tratar, utilizando o software Statistical Package for Social Science (SPSS), 

versão 22.0 para Windows (IBM Corporation, Armonk, NY, EUA). 

 

Resultados 

 

 No período de junho/2018 a junho/2019, as 12 crianças e adolescentes 

com FC de 6 a 18 anos do estado do Rio Grande do Norte foram convidados a 

participar da pesquisa. Destes, dois recusaram o convite, sendo a amostra 

composta por dez crianças e adolescentes. Após avaliação dos estágios de 

Tanner, as crianças e os adolescentes foram randomizados no GE (n=6) e GC 

(n=4), pareados de acordo com o estágio de maturação puberal (pré-púbere e 

púbere). A Figura 2 ilustra a distribuição dos participantes nas avaliações. 



72 
 

 
 

 Não houve diferença significativa no baseline do GC e CE, com relação 

às características socioeconômicas e clínicas (tabela 1). 

 A tabela 2 apresenta as medianas, intervalos interquartis e comparação 

intragrupo controle das variáveis referentes ao controle glicêmico, função 

pulmonar, força muscular respiratória, tolerância ao exercício e qualidade de 

vida. 

 As medianas, intervalos interquartis e comparação intragrupo 

experimental das variáveis referentes ao controle glicêmico, função pulmonar, 

força muscular respiratória, tolerância ao exercício e qualidade de vida estão 

expostas na tabela 3.  

 A análise post hoc identificou que houve diferença entre as avaliações pré 

e follow-up do ATG do GE (p=0,04), mas não houve diferença entre as 

avaliações pré e pós-intervenção (p=0,23) e pós-intervenção e follow-up 

(p>0,99). 

 A tabela 4 apresenta a comparação intergrupos em três momentos: 

baseline, pós-intervenção e follow-up, utilizando o tamanho do efeito (TE) e o 

valor. Não houve exacerbações da doença durante a realização deste estudo. 

 

Discussão 

  

 Este é o primeiro estudo que avaliou os efeitos do HIIT na tolerância à 

glicose de crianças e adolescentes com FC. Observou-se que o HIIT realizado 

em domicílio sob a supervisão dos pais/responsáveis, durante oito semanas com 

frequência semanal de três vezes, não foi capaz de melhorar variáveis referentes 

ao controle glicêmico em crianças e adolescentes com FC.  

 O exercício físico tem sido incorporado aos cuidados diários de pessoas 

com FC(43), mas apenas o estudo de Beaudoin e cols (2017)(18) utilizou exercícios 

como intervenção para o controle glicêmico de adultos com FC. O protocolo de 

exercícios consistia em exercícios aeróbios e resistidos, realizados durante 12 

semanas, em uma amostra total de 14 participantes, sendo oito no GE e seis no 

GC. Os resultados apontaram para redução da AUC da glicose e dos valores de 

glicemia após 120min de realização do TOTG, mas não houve alterações da 

secreção de insulina. Dessa forma, os nossos resultados apontaram para 
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redução da AUC da glicose na avaliação intragrupo experimental, sem 

modificações das variáveis insulínicas.  

 Já os estudos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) apontam para redução 

na glicose plasmática(44) e aumento na sensibilidade à insulina(45) após a 

realização de um protocolo de HIIT. Essa diferença, provavelmente, está 

associada às diferenças na fisiopatologia das alterações insulínicas no DM e na 

FC. No DM2 há diminuição da sensibilidade e da produção de insulina (4). Já na 

FC, a anormalidade na secreção da insulina não está totalmente elucidada, mas 

envolve alterações funcionais ligadas ao regulador de condutância 

transmembrana (do inglês, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance 

Regulator – CFTR), e alterações estruturais, como a obliteração das células das 

ilhotas e destruição do tecido exócrino pancreático(6).  

 Nossos dados referentes à análise intergrupo sugerem que não houve 

diferenças entre variáveis insulínicas e glicêmicas entre GE e GC. Alguns fatores 

podem ter influenciado nesse aspecto:  1. Pessoas com FC podem ter alterações 

nutricionais e insuficiência pancreática exócrina, sendo necessário ingerir dieta 

hipercalórica, impactando diretamente nos níveis sanguíneos de glicose(46); 2. 

Há grande variabilidade fenotípica da doença, que pode ter acometimento único 

ou sistêmico, ser classificada de leve a grave(47); 3. Mulheres apresentam maior 

depuração da insulina, o que contribui para a diminuição da tolerância à 

glicose(48).  Esses fatores são intrínsecos da própria doença e, embora possam 

influenciar nos desfechos avaliados, são difíceis de serem alocados de forma 

homogênea devido à raridade da FC e consequente número amostral limitado. 

 O protocolo de HIIT utilizado neste estudo não melhorou as variáveis 

referentes a função pulmonar, força muscular respiratória, tolerância ao exercício 

e qualidade de vida em crianças e adolescentes com FC. Diferentemente, o 

estudo de Kaltsakas e cols (2017)(22), desenvolvido na Grécia, comparou o HIIT 

(n=12) com o exercício aeróbio contínuo (n=12) em adultos com FC. O programa 

foi realizado de forma supervisionada, durante 12 semanas. Houve melhora em 

ambos os grupos na tolerância ao exercício, porém, o grupo que fez o HIIT 

apresentou maior saturação de oxigênio e menor intensidade de dispneia.  

 O tempo de intervenção e o tamanho amostral do estudo de Kaltsakas e 

cols (2017)(22) foram superiores ao do nosso estudo, podendo ter impactado 

positivamente nos desfechos avaliados. Ademais, em nosso estudo o exercício 
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foi realizado em domicílio, sob supervisão dos pais/responsáveis. A correta 

execução do protocolo, atingindo a frequência cardíaca de treinamento em cada 

fase, é imprescindível para gerar adaptações no organismo. A realização da 

primeira sessão sob supervisão profissional, acrescida do uso do diário e contato 

semanal, não garantem a prática adequada de todas as sessões de HIIT. No 

entanto, o exercício domiciliar reproduz de forma mais aproximada a realidade 

dessas crianças e adolescentes, permitindo a identificação de resultados 

reprodutíveis em quaisquer locais.  

 Sob esse aspecto, o desenvolvimento de intervenções para melhorar o 

autogerenciamento da doença para o paciente e seus familiares, sem aumentar 

as idas aos serviços de saúde e absenteísmo escolar, tem se destacado(49). 

Dentre essas intervenções, o exercício físico tem sido estimulado, seja de forma 

supervisionada, não supervisionada, por aconselhamento ou educação(50). 

Hommerding e cols (2015)(51) utilizaram a intervenção educacional para 

promover a prática de exercícios aeróbios em crianças e adolescentes com FC 

no Brasil (Rio Grande do Sul). Para isso, utilizaram cartilha e telefonema a cada 

duas semanas, durante 12 semanas, no GE (n=17); enquanto o GC (n=17) 

manteve os cuidados habituais. Rovedder e cols (2014)(52) também utilizaram 

intervenção educacional, por meio de cartilha e demonstração prática, para 

promover exercícios aeróbios e resistidos em adultos com FC no Brasil (Rio 

Grande do Sul). O GE (n=19) e o GC (n=22) foram avaliados antes e após 12 

semanas de intervenção. Não houve melhora significativa na função pulmonar e 

na qualidade de vida dos GC e GE de ambos os estudos, semelhante aos nossos 

resultados.  

 Já o estudo de Hebestreit e cols (2010)(53) utilizou um programa de 

exercícios parcialmente supervisionado em adolescentes e adultos com FC na 

Alemanha. O GE (n=23) foi orientado a realizar 3h de exercício físico por 

semana, de acordo com as preferências pessoais, enquanto o GC (n=15) 

manteve os cuidados habituais por um ano. A intervenção aumentou a 

percepção de saúde, função pulmonar e aptidão física no GE. De forma 

semelhante, Schneiderman-Walker e cols (2000)(54) acompanharam crianças e 

adolescentes  com FC no Canadá, durante 3 anos. O GE (n=36) foi orientado a 

realizar o exercício aeróbico de sua preferência, três vezes/semana, 20 min/dia, 

com contato telefônico regular e incentivos anuais. O GC (n=36) manteve os 
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cuidados regulares. Ao final do estudo, os pesquisadores identificaram 

consistência, atitude autorreferida positiva em relação ao exercício e declínio 

mais lento da função pulmonar no GE.  

 Os dados desses estudos sugerem que pode haver maior motivação e, 

consequentemente, melhor execução do exercício quando é autosselecionado 

pelo paciente. Além disso, o tempo de intervenção que utilizamos foi inferior ao 

de estudos que utilizaram exercício físico não supervisionado e obtiveram 

resultados positivos para desfechos pulmonares (22,53,54) e glicêmicos(18).  

Esses fatores podem ter influenciado os resultados encontrados no nosso 

estudo, já que o paciente deveria seguir as orientações para realização de um 

exercício complexo, pré-estabelecido pelo pesquisador, durante oito semanas. 

 Os fatores econômicos também devem ser considerados, visto que 

metade da amostra do nosso estudo possui baixos níveis econômicos. A pobreza 

e a classe social contribuem para as diferenças nos desfechos em saúde, 

estando associadas a fatores de risco para morbidade e mortalidade(55). Não foi 

possível comparar os dados do nosso estudo com a literatura disponível, já que 

os estudos que utilizaram o exercício para os desfechos em saúde não avaliaram 

escolaridade e condição socioeconômica dos participantes(18,22,51-54).     

 No que diz respeito a exacerbação da doença, nenhum participante 

apresentou exacerbação durante o período do estudo. Esse fato pode estar 

relacionado a diversos fatores, como adesão ao tratamento e condições 

climáticas, que não foram avaliadas em nosso estudo. Da mesma forma, o 

exercício pode ter contribuído para o controle da doença, uma vez que está 

associado a níveis mais baixos de inflamação sistêmica em pessoas com FC(56). 

O efeito do exercício na função imunológica e na infecção bacteriana ainda é 

incerto(57). 

 O programa de HIIT realizado em domicílio durante oito semanas não foi 

capaz de melhorar os desfechos de tolerância à glicose, função pulmonar, força 

muscular respiratória, tolerância ao exercício, qualidade de vida e exacerbação 

da doença em crianças e adolescentes com FC. O tamanho amostral foi a maior 

limitação desta pesquisa, porém a amostra foi composta por toda a população 

do estado que atendia aos critérios de inclusão. Os estudos que envolvem a 

população de FC e apresentam uma amostra maior são realizados em países 

desenvolvidos da Europa ou América de Norte e, quando realizados no Brasil, 
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envolvem as populações do Sul do País. A utilização de um exercício complexo 

de forma não supervisionada e a falta de avaliação da valência afetiva ao HIIT 

também limitaram esta pesquisa. Como ainda não há evidências sobre a 

utilização do exercício físico no controle glicêmico de crianças e adolescentes 

com FC, são necessários novos estudos com um tamanho amostral maior, 

exercício supervisionado com maior tempo de execução e utilização de uma 

escala de valência afetiva ao HIIT, para avaliar o prazer e motivação em realizar 

essa modalidade de exercício. 
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Semana Aquecimento Tiro 
Repouso 

ativo 
Desaquecimento Tempo 

1 5min 6 tiros de 20s 2min 5min 24min 

2 5min 6 tiros de 20s 2min 5min 24min 

3 5min 8 tiros de 20s 2min 5min 28min40s 

4 5min 8 tiros de 20s 2min 5min 28min40s 

5 5min 8 tiros de 30s 2min 5min 30min 

6 5min 8 tiros de 30s 2min 5min 30min 

7 5min 10 tiros de 30s 2min 5min 35min 

8 5min 10 tiros de 30s 2min 5min 35min 

Fig. 1 – Protocolo de treinamento intervalado de alta intensidade durante oito 

semanas. 
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Fig. 2 - Fluxograma do CONSORT mostrando o número de crianças e 

adolescentes em cada etapa do estudo.  
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Tabela 1 – Caracterização das crianças e adolescentes com FC incluídos no 

estudo.  

Variáveis 
Grupo Experimental 

(n=6) 

Grupo Controle 

(n=4) 
p valor 

Sexo 

Masculino 3 (50) 3 (75) 
0,57 

Feminino 3 (50) 1 (25) 

Idade (em anos) 14,00 (10,50-17,00) 14,00 (11,25-16,00) 0,82 

Percentil 

Abaixo do peso 2 (33,3) 0 
0,19 

Eutrófico 4 (66,7) 4 (100) 

Escolaridade das crianças e adolescentes 

EFI 3 (50) 2 (50) 
>0,99 

EMI 3 (50) 2 (50) 

Escolaridade dos pais/cuidadores 

EFC 1 (16,7) 1 (25)  

EMI 0 1 (25) 0,37 

EMC 5 (83,3) 2 (50)  

Classificação Econômica    

Extrato B 3 (50) 2 (50)  

Extrato C 2 (33,4) 2 (50) 0,52 

Extrato D-E 1 (16,6) 0  

Local que reside    

Capital 4 (66,7) 0  

Região Metropolitana 0 1 (25) 0,08 

Interior 2 (33,3) 3 (75)  

Idade do diagnóstico (em anos) 3,50 (0,75-6,25) 0,80 (0,15-8,50) 0,52 

Prática de atividade física 

Sim 3 (50) 2 (50) 
>0,99 

Não 3 (50) 2 (50) 

Dispneia (mMRC) 

Grau 0 5 (83,4) 2 (50) 

0,37 Grau 1 0 1 (25) 

Grau 2 1 (16,6) 1 (25) 

Estado puberal 

Pré-púbere 2 (33,3) 1 (25) 
>0,99 

Púbere 4 (66,7) 3 (75) 

Classificação glicêmica    

TNG 3 (50) 3 (75)  

TDG 1 (16,7) 0 0,54 

DRFC 2 (33,3) 1 (25)  

Variáveis numéricas expressas em mediana e intervalo interquartil (25º e 75º percentis); Variáveis expressas em mediana 

e intervalo interquartil (25º e 75º percentis); ariáveis categóricas expressas em frequência absoluta e frequência relativa; 

EFI: ensino fundamental incompleto; EFC: ensino fundamental completo; EMI: ensino médio incompleto; EMC: ensino 

médio completo; mMRC: modified Medical Reasearch Council; TNG: tolerância normal à glicose; TDG: tolerância 

diminuída à glicose; DRFC: diabetes relacionado à fibrose cística. 
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Tabela 2 – Comparação intragrupo controle das variáveis metabólicas, função pulmonar, força 

muscular respiratória, tolerância ao exercício e qualidade de vida em crianças e adolescentes 

com FC. 

Variáveis Baseline Pós-intervenção Follow-up p valor 

GB (mg/dL) 86,00 (67,75-101,25) 102,00 (90,00) 97,50 (90,00) 0,60 

G2h (mg/dL) 101,00 (95,50-136,50) 108,00 (96,00) 108,50 (93,00) 0,22 

VPg (mg/dL) 141,00 (125,00-174,25) 184,00 (134,00) 154,00 (120,00) 0,60 

VIG (mg/ml.min-1) 1,66 (1,08-2,42) 1,36 (1,35) 0,94 (0,50) >0,99 

∆g (mg/dL) 68,50 (37,50-79,25) 81,00 (44,00) 56,50 (30,00) >0,99 

ATG (mg/dL.min) 13792,5 (12300-17580) 18195 (13350) 15540 (12735) 0,13 

Pig (%) 74,68 (43,29-110,71) 77,14 (48,88) 56,19 (33,33) 0,60 

TPG (min) 30,00 (30,00-52,50) 77,14 (48,88) 56,19 (33,33) 0,36 

IJ (µU/mL) 3,70 (1,20) 4,41 (2,60) 7,30 (4,53) >0,99 

I2h (µU/mL) 34,70 (17,10) 16,30 (12,83) 68,68 (33,60) 0,13 

HOMA (%) 0,82 (0,31) 1,10 (0,67) 1,71 (1,17) >0,99 

Índice Insulinogênico (mU.mmol-1) 5,82 (2,92) 2,96 (2,40) 36,00 (7,17) 0,22 

Índice Delta (mU.mmol-1) 1,45 (1,10) 1,15 (0,61) 7,60 (1,14) >0,99 

Glicose/Insulina (mg/10-4 UI) 24,32 (3,17) 23,12 (7,06) 16,03 (8,88) 0,60 

Insulinogênico/HOMA (1/mmol2) 9,42 (7,09) 3,56 (2,67) 17,47 (6,11) 0,22 

QUICKI 0,39 (0,30) 0,37 (0,32) 0,35 (0,33) >0,99 

CVF % do predito 67,00 (52,50-91,25) 82,00 (49,00-102,25) 77,00 (59,00-92,00) 0,24 

VEF1 % do predito 60,00 (45,25-88,25) 77,00 (41,50-90,75) 70,00 (49,75-88,75) 0,31 

VEF1/CVF % do predito 90,00 (86,25-96,75) 88,00 (82,25-95,25) 90,00 (84,50-96,25) 0,07 

FEF25-75% % do predito 51,50 (9,01-88,00) 59,50 (27,50-87,75) 64,50 (35,25-91,50) 0,47 

PFE 3,54 (2,06-5,98) 4,95 (2,89-5,50) 4,45 (2,33-5,66) 0,47 

PImáx mmHg 100,00 (50,00) 85,00 (40,00-107,50) 80,00 (50,00-185,00) 0,49 

PEmáx mmHg 50,00 (40,00) 75,00 (50,00-107,50) 95,00 (48,75-122,50) 0,30 

TD3 69,50 (59,25-96,25) 106,00 (58,50-152,00) 97,00 (66,75-142,25) 0,12 

QFC – Crianças e Adolescentes 

Físico 68,74 (42,70-92,70) 74,99 (47,21-98,61) 83,33 (55,20-98,95) 0,28 

Emoção 75,00 (63,75-78-75) 73,33 (16,66-85,62) 65,41 (52,50-77,70) 0,44 

Social 59,91 (28,56-78,76) 64,28 (36,90-82,73) 54,76 (24,99-77,37) 0,09 

Corpo 83,33 (58,32-100,00) 55,55 (36,10-91,66) 66,66 (66,66-91,66) 0,15 

Alimentação 88,88 (72,21-97,22) 88,88 (88,88-97,22) 100,00 (83,32-100,00) 0,29 

Tratamento 55,55 (27,77-74,99) 61,10 (55,55-83,32) 61,10 (55,55-91,66) 0,06 

Respiração 72,21 (37,49-81,94) 55,55 (28,47-80,55) 77,77 (75,69-81,94) 0,39 

Digestão 77,77 (66,66-88,88) 88,88 (69,43-100,00) 77,77 (66,66-97,22) 0,71 

Papel 58,33 (50,00) 62,49 (58,33) 79,16 (75,00) 0,15 

Vitalidade 58,33 (33,33) 58,33 (41,66) 66,66 (58,33) 0,86 

Saúde 44,44 (44,44-44,44) 66,66 (55,55) 44,44 (33,33) 0,22 

Peso 33,33 (0) 83,33 (66,66) 83,33 (66,66) 0,36 

QFC – Pais e cuidadores 

Físico 87,03 (85,18) 92,59 (85,18) 83,33 (66,66) 0,60 

Emoção 93,33 (86,66) 100,00 (100,00) 76,66 (60,00) 0,36 

Corpo 100,00 (55,55) 100,00 (100,00) 88,88 (77,77) 0,36 

Alimentação 66,66 (6,66) 100,00 (100,00) 100,00 (100,00) 0,36 

Tratamento 44,44 (0) 49,99 (44,44) 55,55 (55,55) 0,36 

Respiração 38,88 (0) 72,21 (66,66) 80,55 (72,22) 0,22 
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Cont. Tabela 2 – Comparação intragrupo controle das variáveis metabólicas, função pulmonar, 

força muscular respiratória, tolerância ao exercício e qualidade de vida em crianças e 

adolescentes com FC. 

Variáveis Baseline Pós-intervenção Follow-up p valor 

Digestão 22,22 (0) 100,00 (100,00) 77,77 (66,66) 0,15 

Vitalidade 60,00 (11,11) 90,00 (80,00) 73,33 (53,33) 0,36 

Escolaridade 55,55 (6,66) 77,77 (55,55) 77,77 (55,55) >0,99 

Saúde 44,44 (33,33) 61,10 (55,55) 72,21 (55,55) 0,60 

Peso 55,55 (0) 83,33 (66,66) 100,00 (100,00) 0,15 

Variáveis expressas em mediana e intervalo interquartil (25º e 75º percentis); GB: glicemia basal, G2h: glicemia 120 

minutos após administração de 75 gramas de glicose anidra, VPg: valor de pico da glicose, ∆g: delta da glicose, ATG: 

área abaixo da curva de glicose, Pig: percentual de incremento da glicose, TPG: tempo de pico da glicose, IJ: insulinemia 

de jejum, I2h: insulinemia 2h após administração de dextrosol;  HOMA: Modelo de avaliação da homeostase de 

resistência à insulina; PI máx: pressão inspiratória máxima; PE máx: pressão expiratória máxima; TD3: teste do degrau 

de 3 minutos; CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; FEF25-75%: fluxo 

expiratório forçado entre 25% e 75% da CVF; PFE: pico de fluxo expiratório; QFC: Questionário de Qualidade de Vida 

em Fibrose Cística. 
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Tabela 3 – Comparação intragrupo experimental das variáveis metabólicas, função pulmonar, 

força muscular respiratória e tolerância ao exercício em crianças e adolescentes com FC 

alocados no GE. 

Variáveis Baseline  Pós-intervenção Follow-up p valor 

GB (mg/dL) 93,50  (87,75-110,00) 91,00 (87,50-94,00) 90,00 (82,50-92,50) >0,99 

G2h (mg/dL) 127,00  (103,75-158,75) 129,00 (100,00-173,50) 134,00  (80,00-169,00) 0,77 

VPg (mg/dL) 172,50 (118,75-240,25) 178,00 (134,50-189,00) 173,00 (128,00-194,50) 0,36 

VIG (mg/ml.min-1) 1,41 (0,80-2,91) 1,36 (1,17-2,38) 1,30 (0,97-1,57) 0,54 

∆g (mg/dL) 66,00  (29,75-138,00) 86,00 (41,00-101,50) 82,00 (36,00-112,00) 0,93 

ATG (mg/dL.min) 18127,50  

(12420-23891,25) 

15525,00 

 (12967,5-19755) 

17385,00 

 (12165-19822,50) 

0,03 

Pig (%) 61,88  (33,71-135,52) 93,47  (43,88-116,50) 90,10  (39,03-135,83) 0,47 

TPG (min) 30,00 (30-75) 30 (30-75) 60 (30-90) 0,60 

IJ (µU/mL) 4,30 (2,57-6,97) 4,84 (1,77-9,01) 6,96 (3,25-9,18) 0,17 

I2h (µU/mL) 35,79 (21,67-61,60) 41,72 (18,09-67,04) 35,36 (16,80-103,78) 0,77 

HOMA (%) 0,96 (0,73-1,67) 1,09 (0,40-1,96) 1,56 (0,65-2,00) 0,17 

Índice Insulinogênico (mU.mmol-1) 4,88 (2,10-17,60) 9,16 (3,06-12,60) 9,43 (2,29-21,02) 0,71 

Índice Delta (mU.mmol-1) 2,21 (0,58-5,91) 2,84 (1,51-5,30) 3,75 (0,67-5,97) 0,71 

Glicose/Insulina (mg/10-4 UI) 21,21 (14,21-38,11) 19,00 (9,96-55,93) 13,07 (9,87-40,98) 0,77 

Insulinogênico/HOMA (1/mmol2) 4,83 (1,96-14,42) 4,13 (3,46-17,17) 7,94 (1,81-10,46) >0,99 

QUICKI 0,38 (0,35-0,40) 0,37 (0,34-0,45) 0,35 (0,34-0,42) 0,17 

CVF % do predito 94,00 (76,25-96,25) 75,50 (72,00-92,50) 83,00 (68,00-85,00) 0,09 

VEF1 % do predito 82,00 (70,00-93,00) 66,50 (59,75-81,75) 80,00 (62,00-84,50) 0,07 

VEF1/CVF % do predito 93,00 (89,50-96,25) 91,00 (78,00-99,50) 96,00 (91,00-99,00) 0,84 

FEF25-75% % do predito 70,00 (55,00-88,00) 58,00 (37,50-75,75) 79,00 (58,00-87,50) 0,36 

PFE 3,73 (3,32-5,78) 3,42 (2,27-5,64) 4,61 (3,06-6,11) 0,07 

PI máx 67,50 (47,50-87,50) 85,00 (75,00-102,00) 75,00 (55,00-125,00) 0,22 

PE máx 75,00 (60,00-90,00) 100,00 (93,75-103,25) 85,00 (60,49-120,00) 0,09 

TD3 64,00 (57,00-82,50) 86,00 (66,50-93,50) 79,50 (58,75-96,25) 0,44 

QFC - Crianças e Adolescentes 

Físico 83,33 (59,72-88,54) 83,33 (74,99-93,74) 87,50 (56,94-93,75) 0,33 

Emoção 83,33 (54,16-88,95) 70,83 (48,95-79,37) 79,16 (59,99-88,33) 0,14 

Social 71,82 (52,37-79,36) 71,42 (63,88-73,21) 57,14 (53,96-77,77) 0,62 

Corpo 83,32 (63,88-100,00) 88,88 (63,88-91,66) 77,77 (44,44-88,88) 0,52 

Alimentação 72,21 (61,10-100,00) 88,88 (66,66-100,00) 88,88 (55,55-100,00) 0,25 

Tratamento 66,66 (41,66-100,00) 55,55 (44,44-72,21) 66,66 (27,77-88,88) 0,25 

Respiração 69,44 (63,88-87,49) 72,21 (58,33-83,33) 77,77 (43,05-83,33) 0,58 

Digestão 100,00 (74,99-100,00) 100,00 (66,66-100,00) 100,00 (83,32-100,00) 0,60 

Papel 83,33 (75,00) 91,66 (58,33) 91,66 (83,33) 0,67 

Vitalidade 75,00 (75,00) 58,33 (50,00) 75,00 (41,66) 0,67 

Saúde 66,66 (44,44) 55,55 (44,44) 44,44 (33,33) 0,76 

Peso 33,33 (0) 66,66 (0) 0 0,22 

QFC – Pais e cuidadores 

Físico 88,88 (11,11) 88,88 (37,03) 94,44 (88,88) 0,36 

Emoção 73,33 (6,66) 100,00 (53,33) 89399 (86,66) 0,22 

Corpo 66,66 (33,33) 66,66 (66,66) 77,77 (66,66) 0,36 

Alimentação 100,00 (0) 100,00 (0) 100,00 (100,00) >0,99 
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Cont. Tabela 3 – Comparação intragrupo experimental das variáveis metabólicas, função 

pulmonar, força muscular respiratória e tolerância ao exercício em crianças e adolescentes com 

FC alocados no GE. 

Variáveis Baseline  Pós-intervenção Follow-up p valor 

Tratamento 66,66 (33,33) 77,77 (33,33) 72,21 (66,66) 0,60 

Respiração 88,88 (55,55)  88,88 (88,88) 91,66 (88,88) 0,60 

Digestão 66,66 (44,44) 100,00 (66,66) 100,00 (100,00) 0,13 

Vitalidade 60,00 (6,66) 86,66 (33,33) 79,99 (73,33) 0,86 

Escolaridade 88,88 (55,55) 66,66 (33,33) 83,33 (66,66) 0,60 

Saúde 55,55 (22,22) 88,88 (77,77) 94,44 (88,88) 0,36 

Peso 66,66 (0) 66,66 (0) 66,66 (66,66) 0,36 

Variáveis expressas em mediana e intervalo interquartil (25º e 75º percentis); GB: glicemia basal, G2h: glicemia 120 

minutos após administração de 75 gramas de glicose anidra, VPg: valor de pico da glicose, ∆g: delta da glicose, ATG: 

área abaixo da curva de glicose, Pig: percentual de incremento da glicose, TPG: tempo de pico da glicose, IJ: insulinemia 

de jejum, I2h: insulinemia 2h após administração de dextrosol;  HOMA: Modelo de avaliação da homeostase de 

resistência à insulina; PI máx: pressão inspiratória máxima; PE máx: pressão expiratória máxima; TD3: teste do degrau 

de 3 minutos; CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; FEF25-75%: fluxo 

expiratório forçado entre 25% e 75% da CVF; PFE: pico de fluxo expiratório; QFC: Questionário de Qualidade de Vida 

em Fibrose Cística. 
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Tabela 4 – Comparação intergrupos das variáveis metabólicas, função pulmonar, força muscular 

respiratória e tolerância ao exercício em crianças e adolescentes com FC. 

Variáveis Baseline  Pós-intervenção Follow-up 

 TE p valor TE p valor TE p valor 

GB (mg/dL) 0,37 0,24 0,38 0,23 0,31 0,32 

G2h (mg/dL) 0,27 0,39 0,33 0,29 0,12 0,69 

VPg (mg/dL) 0,17 0,59 0,14 0,65 0,12 0,69 

 VIG (mg/ml.min-1) 0,13 0,67 0,03 0,91 0,20 0,51 

∆g (mg/dL) 0,07 0,83 0,14 0,65 0,25 0,43 

ATG (mg/dL.min) 0,27 0,39 0,05 0,88 0 >0,99 

Pig (%) 0,07 0,83 0,14 0,65 0,37 0,24 

TPG (min) 0,12 0,69 0,10 0,74 0 >0,99 

IJ (µU/mL) 0,08 0,79 0,14 0,65 0 >0,99 

I2h (µU/mL) 0,08 0,79 0,05 0,88 0,12 0,69 

HOMA (%) 0,08 0,79 0,24 0,45 0,12 0,69 

Índice Insulinogênico (mU.mmol-1) 0,25 0,43 0,05 0,88 0,15 0,64 

Índice Delta (mU.mmol-1) 0,08 0,79 0,05 0,88 0,15 0,64 

Glicose/Insulina (mg/10-4 UI) 0,08 0,79 0,14 0,65 0 >0,99 

Insulinogênico/HOMA (1/mmol2) 0,41 0,19 0,33 0,29 0,29 0,35 

QUICKI 0,08 0,79 0,24 0,45 0,12 0,69 

CVF % do predito 0,48 0,13 0,03 0,91 0,08 0,80 

VEF1 % do predito 0,40 0,20 0 >0,99 0,08 0,80 

VEF1/CVF % do predito 0,14 0,66 0,17 0,59 0,43 0,17 

FEF25-75% % do predito 0,27 0,39 0,07 0,83 0,08 0,62 

PFE 0,13 0,67 0,13 0,67 0,15 0,80 

PI máx 0,34 0,28 0,03 0,91 0,07 0,83 

PE máx 0,23 0,47 0,24 0,44 0,10 0,74 

TD3 0,16 0,62 0,13 0,67 0,27 0,39 

QFC - Criança e Adolescente 

Físico 0,07 0,82 0,03 0,91 0,04 0,90 

Emoção 0,24 0,45 0,14 0,66 0,31 0,32 

Social 0,17 0,59 0 >0,99 0,15 0,62 

Corpo 0 >0,99 0,24 0,44 0,08 0,80 

Alimentação 0,21 0,51 0,11 0,73 0,34 0,28 

Tratamento 0,24 0,44 0,28 0,37 0,12 0,71 

Respiração 0,10 0,74 0,27 0,38 0,08 0,80 

Digestão 0,49 0,11 0,11 0,71 0,41 0,19 

Papel 0,55 0,08 0,29 0,36 0,47 0,13 

Vitalidade 0 >0,99 0,18 0,56 0 >0,99 

Saúde 0,41 0,19 0,41 0,19 0,09 0,76 

Peso 0 >0,99 0,41 0,19 0,56 0,07 

QFC – Pais e cuidadores 

Físico 0,09 0,76 0,18 0,56 0,13 0,68 

Emoção 0,37 0,24 0,26 0,41 0,13 0,68 

Corpo 0,35 0,26 0,42 0,18 0,25 0,43 

Alimentação 0,07 0,81 0,26 0,41 0 >0,99 

Tratamento 0,28 0,36 0,18 0,56 0,52 0,10 

Respiração 0,48 0,12 0,56 0,07 0,39 0,22 
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Cont. Tabela 4 – Comparação intergrupos das variáveis metabólicas, função pulmonar, força 

muscular respiratória e tolerância ao exercício em crianças e adolescentes com FC. 

Variáveis Baseline  Pós-intervenção Follow-up 

 TE p valor TE p valor TE p valor 

Digestão 0,28 0,37 0,26 0,41 0,52 0,10 

Vitalidade 0 >0,99 0,19 0,55 0 >0,99 

Escolaridade 0,21 0,50 0,18 0,56 0,13 0,68 

Saúde 0,07 0,82 0,56 0,07 0,39 0,22 

Peso 0,21 0,50 0,41 0,19 0,55 0,08 

GB: glicemia basal, G2h: glicemia 120 minutos após administração de 75 gramas de glicose anidra, VPg: valor de pico 

da glicose, ∆g: delta da glicose, ATG: área abaixo da curva de glicose, Pig: percentual de incremento da glicose, TPG: 

tempo de pico da glicose, IJ: insulinemia de jejum, I2h: insulinemia 2h após administração de dextrosol;  HOMA IR: 

Modelo de avaliação da homeostase de resistência à insulina; PI máx: pressão inspiratória máxima; PE máx: pressão 

expiratória máxima; TD3: teste do degrau de 3 minutos; CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado 

no primeiro segundo; FEF25-75%: fluxo expiratório forçado entre 25% e 75% da CVF; PFE: pico de fluxo expiratório; QFC: 

Questionário de Qualidade de Vida em Fibrose Cística. 
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Material Suplementar 1 – Cartilha para Intervenção Educativa 
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Material Suplementar 2 – Diário de Acompanhamento Domiciliar 

 Este é o diário que servirá de acompanhamento e registro do(a) seu(sua) 

filho(a) durante a realização dos exercícios. Você deve preencher todos os 

campos a cada dia de treinamento. 

 Caso seu(sua) filho(a) apresente mudança no volume e/ou cor da 

secreção, aumento da tosse, aumento do mal-estar, fadiga ou letargia, anorexia 

ou perda de peso, diminuição de 10% ou mais da função pulmonar/mudanças 

no Raio-X, aumento da dispneia ou uso/troca de antibiótico, informe a alteração 

na linha “exacerbação da doença”. 

 

Semana 1 – de ___/___/___ a ___/___/___ 

Variáveis Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Frequência 

cardíaca no início 

do exercício 

   

Escala de Borg no 

início do exercício 

   

SpO2 no início do 

exercício 

   

Sinais e sintomas 

durante o exercício 

   

Frequência 

cardíaca no final do 

exercício 

   

Escala de Borg no 

final do exercício 

   

SpO2 no final do 

exercício 

   

Exacerbação da 

doença 
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RESUMO 

Objetivo: Traduzir, adaptar transculturalmente e analisar as propriedades 

psicométricas da Cystic Fibrosis Knowledge Scale (CFKS). Metodologia: Trata-

se de um estudo metodológico exploratório e psicométrico. A tradução e a 

adaptação transcultural envolverm as etapas de tradução, síntese das 

traduções, tradução reversa, síntese das traduções reversas, revisão por comitê 

multiprofissional de especialistas e pré-teste. As propriedades psicométricas 
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96 
 

 
 

foram avaliadas a partir da aplicação da versão brasileira da CFKS em uma 

amostra composta por participantes com fibrose cística (FC), participantes com 

asma, profissionais de saúde e estudantes da área da saúde.  Foram avaliadas 

a condição econômica (Critério de Classificação Econômica Brasil); 

conhecimento em asma e a adesão ao tratamento da FC. Foram investigadas a 

confiabilidade, viabilidade, validades de constructo, preditiva, concorrente e 

discriminante. Resultados: A tradução e adaptação transcultural da versão 

brasileira da CFKS apresentou validade de conteúdo, equivalência conceitual, 

semântica e idiomática. A amostra total foi de 410 participantes, sendo 40 com 

FC, 47 com asma, 242 profissionais de saúde e 81 estudantes da área da saúde. 

A versão brasileira da CFKS apresentou elevada consistência interna (α=0,91), 

efeitos chão e teto moderados, sem diferenças no escores teste-reteste. Os 

resultados do teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=0,93) e o teste de esfericidade 

de Barlett (χ²=3737,54; p=0,00) indicaram adequado ajuste dos dados, 

permitindo a realização da análise fatorial exploratória, que identificou três 

dimensões: aspectos medicamentosos, fisioterapêuticos e interação social, 

aspectos gastrointestinais, genéticos e reprodutivos, aspectos nutricionais. 

Houve boa validade preditiva, com diferença nos escores entre todos os grupos 

avaliados (p<0,001), boa validade discriminante, visto que o conhecimento em 

asma e em FC nos se correlacionam (r= 0,401; p=0,005), porém, não houve 

diferença entre o tempo de diagnóstico e o conhecimento em FC (r= -0,25; 

p=0,11) nem entre a adesão ao tratamento e o conhecimento em FC (r= -0,04; 

p=0,77). Conclusão: A tradução, adaptação transcultural e avaliação das 

propriedades psicométricas da versão brasileira da CFKS indicaram que a 

escala é capaz de fornecer medidas válidas, confiáveis e reprodutíveis na 

avaliação do conhecimento da FC. 

Palavras-Chave: Fibrose cística; Psicometria; Estudos de validação; 

Conhecimento. 

 

BACKGROUND 

Aim: To translate, cross-culturally adapt and analyze the psychometric properties 

of the Cystic Fibrosis Knowledge Scale (CFKS). Methodology: This is an 

exploratory and psychometric methodological study. Translation and cross-

cultural adaptation involved the stages of translation, synthesis of translations, 
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reverse translation, synthesis of reverse translations, review by multi-professional 

committee of experts and pre-test. The psychometric properties were evaluated 

through the application of the Brazilian version of CFKS to a sample composed 

of individuals with cystic fibrosis (CF), individuals with asthma, and health 

professionals and students. There were evaluated the socioeconomic condition 

(Brazil's Economic Classification Criterion), knowledge on asthma and adherence 

to CF treatment. The reliability, viability, construct, predictive, concurrent and 

discriminant validity were investigated. Results: The cross-cultural translation 

and adaptation of the Brazilian version of CFKS showed validity of content, 

conceptual equivalence, semantics and idiomatic. The total sample consisted of 

410 participants, 40 of them with CF, 47 with asthma, 242 health professionals 

and 81 students from the health area. The Brazilian version of the CFKS 

presented high internal consistency (α = 0.91), moderate floor and ceiling effects, 

without differences in test-retest scores. The results of the Kaiser-Meyer-Olkin 

test (KMO = 0.93) and the Barlett sphericity test (χ² = 3737.54; p = 0.00) indicated 

an adequate adjustment of the data, allowing the accomplishment of the 

exploratory factorial analysis, which identified three dimensions: “medicinal, 

physiotherapeutic and social interaction aspects”, “gastrointestinal, genetic and 

reproductive aspects”, and “nutritional aspects”. There were good predictive 

validity, with a difference in the scores of the Brazilian version of the CFKS among 

all the evaluated groups (p <0.001), and good discriminant validity, since 

individuals with asthma had greater knowledge of asthma compared to CF (r = 

0.401, p = 0.005). However, there was no difference between the time of 

diagnosis and knowledge on CF (r = -0.25, p = 0.11) neither between treatment 

adherence and knowledge on CF (r = -0.04, p = 0.77). Conclusion: The 

translation, cross-cultural adaptation and evaluation of the psychometric 

properties of the Brazilian version of the CFKS indicated that the scale is able to 

provide valid, reliable and reproducible measures in the evaluation of the 

knowledge of the CF. 

Keywords: Cystic fibrosis; Psychometry; Validation studies; Knowledge. 

 

Introdução 

A fibrose cística (FC) é uma doença de herança autossômica recessiva 

de acometimento multissistêmico e considerável ônus clínico, econômico e 
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social(1). As diretrizes para o seu tratamento incluem medicamentos de uso 

continuo, intervenção nutricional, fisioterapia respiratória e atividade física 

diariamente(2-4), além de insulinoterapia e reposição enzimática em pessoas com 

alterações pancreáticas(3).  

O tratamento é diário, demorado, complexo e repetitivo, o que impõe 

grande carga às pessoas afetados e em seus familiares(5,6). Esses aspectos, 

associados ao precário conhecimento da doença, diminuem a adesão ao 

tratamento(6-8). A baixa adesão, por sua vez, é um importante preditor para 

exacerbação pulmonar(7) e está relacionada ao maior risco de internação(9) e 

maior tempo de permanência hospitalar(7).  

Desde a década de 1990, há evidências de que o conhecimento 

inadequado da FC, caracterizado pela falta de compreensão clara da doença, 

dos benefícios do tratamento e de medidas de autogestão de cuidado, diminui a 

adesão ao tratamento(10). Pesquisas atuais reforçam esse aspecto ao identificar 

que pessoas com doenças crônicas possuem pouco conhecimento sobre o uso 

de medicações e esta é uma das principais barreiras para a adesão ao 

tratamento(11-13).  

  As informações sobre o nível de conhecimento acerca da FC entre as 

pessoas afetadas e seus familiares ainda é escassa(14). O nível de conhecimento 

acerca da patologia é mensurado através de instrumentos específicos 

desenvolvidos para este objetivo. São poucos os instrumentos validados para a 

língua portuguesa que avaliam o conhecimento de outras pneumopatias 

crônicas, como o Questionário Sobre Conhecimento da Asma(15) e o 

Questionário de Conhecimento sobre DPOC na Atenção Primária(16). Com 

relação a FC, há alguns instrumentos desenvolvidos e validados na língua 

inglesa, como a Cystic Fibrosis Medication Knowledge Questionnaire (CFMKQ) 

para crianças e seus cuidadores(17), um questionário avaliando o conhecimento 

e o entendimento de adultos com FC(18), o Cystic Fibrosis Knowledge 

Questionnaire (CFKQ)(19) e a Cystic Fibrosis Knowledge Scale (CFKS)(20), 

desenvolvidos para adultos. Porém, ainda não há um instrumento disponível na 

língua portuguesa que avalie esse constructo.  

Dentre esses instrumentos, a CFKS destaca-se por ser uma escala curta, 

autoaplicada e com utilidade clínica, que foi desenvolvida e validada 

originalmente no Canadá, para a língua inglesa. Foi desenvolvida por um painel 
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de dez especialistas em FC (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas 

e assistentes sociais) que elaboraram 30 itens sobre o conhecimento da 

patologia. Cada item reflete uma área específica de conhecimento e tratamento. 

Para cada item, há três opções de resposta: verdadeiro, falso ou não sei. Como 

na versão original do instrumento não foram extraídas subescalas ou dimensões 

os autores propõem que a escala deva ser interpretada de forma geral, dividindo-

se o número de itens respondidos corretamente pelo número total de itens. 

Quanto maior o escore, maior o conhecimento da FC(20).   

Considerando a inexistência de um instrumento válido e confiável para 

adultos brasileiros com FC que avalie o conhecimento sobre a doença, o objetivo 

deste estudo foi traduzir, adaptar transculturalmente e avaliar as propriedades 

psicométricas da versão brasileira da CFKS. 

 

Métodos 

 Trata-se de um estudo metodológico exploratório e psicométrico, 

realizado entre julho/2018 e junho/2019, cuja amostra foi composta por adultos 

com FC, adultos com asma, profissionais de saúde (enfermeiros, farmacêuticos, 

fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos) e estudantes de graduação 

em fisioterapia. O estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2.628.776). Todos 

os participantes participaram de maneira voluntária assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 O processo de tradução e adaptação transcultural foi previamente 

autorizado pelo autor do questionário original e seguiu as recomendações 

internacionalmente propostas (21–23), compreendidas em:   1. Tradução; 2. 

Síntese das traduções; 3. Tradução reversa e síntese das traduções reversas; 

4. Revisão por comitê multiprofissional de especialistas; 5. Pré-teste.  

 O comitê multiprofissional de especialistas foi composto por oito 

participantes, sendo estes: seis profissionais de saúde, um pesquisador com 

vasta experiência em psicometria e no processo de tradução e adaptação 

transcultural de medidas em saúde e uma mãe de paciente com FC 

representando o público alvo. O pré-teste, por sua vez, foi realizado com dez 

sujeitos com FC e dez profissionais de saúde. Cada voluntário respondeu uma 

versão on-line do CFKS. Ao avaliar cada item, o voluntário poderia marcar a 
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opção “está claro/compreendo” ou “não está claro/não compreendo” Se o 

voluntário considerasse a compreensão do item inadequada, ele deveria sugerir 

modificações para torná-lo compreensível. Se um item apresentasse após o pré-

teste um Índice de Validade de Conteúdo (IVC) <0,75, as etapas IV e V do 

protocolo eram refeitas até que esse critério fosse alcançado para cada item(24). 

 

População e amostra 

 Em consonância com o método de validação da versão original da CFKS, 

a população foi composta por adultos com diagnóstico de FC de acordo com as 

Diretrizes Brasileiras para o Diagnóstico e Tratamento da Fibrose Cística(3); 

profissionais de saúde; adultos com diagnóstico de asma de acordo com a Global 

Initiative for Asthma (GINA)(25); e estudantes de graduação na área da saúde 

(fisioterapia). Todos os participantes deveriam ter idade igual ou superior a 18 

anos. Seriam excluídos os participantes com incapacidade de compreender 

algum dos procedimentos necessários e/ou que não respondessem aos 

questionários durante o período pré-definido. Dentre os participantes com FC, 

seriam ainda, excluídos aqueles submetidos a transplante de pulmão. 

 

Coleta de dados 

 Os procedimentos de coleta de dados podem ser visualidados  na figura 

1. Previamente à aplicação da versão brasileira da CFKS, os participantes 

responderam um questionário para classificação econômica(26)  um questionário 

para avaliar a adesão de pacientes com FC ao tratamento(27) e uma escala sobre 

conhecimento em asma(15) . 

 A classificação econômica foi realizada pelos critérios definidos pela 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, que categoriza o indivíduo em 

sete classes econômicas (A1, B1, B2, C1, C2, D e E). A classificação foi feita 

com base em um sistema de pontos que considera a quantidade de itens que o 

indivíduo possui, grau de instrução e acesso aos serviços públicos(26). 

 A adesão ao tratamento dos participantes com FC foi avaliada por um 

questionário desenvolvido por Conway e cols (1996)(28)  e  adaptado para a língua 

portuguesa por Dalcin e cols (2009)(27). O instrumento contém informações sobre 

a frequência de realização de fisioterapia respiratória, atividade física, ingestão 

de dieta hipercalórica, ingestão de enzimas pancreáticas e vitaminas, 
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nebulização de antibióticos e DNAse. As categorias das respostas são 

“todos/quase todos os dias”; “aproximadamente 3-5 dias“, “menos de 3 

dias/nunca” e “não tem indicação”. O escore de adesão considera o quociente 

entre o total de pontos obtidos e o total de pontos possível, variando entre 1 (total 

adesão) e 0 (adesão nula). A alternativa “não tem indicação” não é considerada 

para o cálculo do escore. 

 O questionário sobre conhecimento em asma possui 34 itens que avaliam 

etiologia, fisiopatologia, sintomas, desencadeadores, tratamento, prevenção e 

planos de ação. As categorias das respostas são “sim”, “não” e “não sei” e a 

pontuação máxima é de 34 pontos (15). 

 

Análise estatística 

Os dados foram analisados utilizando o software Statistical Package for 

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. O escore total da 

versão brasileira da CFKS para os grupos de profissionais de saúde e 

participantes com asma foram não paramétricos. As variáveis contínuas foram 

representadas como média e desvio padrão As variáveis categóricas foram 

apresentadas como frequência absoluta e relativa. Todas as avaliações 

psicométricas de confiabilidade, validade e viabilidade testadas na versão 

brasileira da CFKS foram previamente realizadas na versão original da CFKS(20) 

e avaliadas conforme descrito a seguir. 

 

Validade de Conteúdo 

A validade de conteúdo foi analisada pelo Índice de Validação de 

Conteúdo (IVC) aceitando-se valores ≥0,75 durante as etapas do comitê 

multiprofissional de especialistas(29) .  

 

Confiabilidade 

A consistência interna foi analisada por meio do coeficiente alfa de 

Cronbach. Os valores de α acima de 0,70 foram considerados adequados, 

conferindo que os itens estão suficientemente correlacionados(30).  
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Viabilidade 
A viabilidade foi avaliada pelo teste-reteste aplicado em estudantes de 

graduação (Fisioterapia) do primeiro ao quarto períodos do curso, ou seja, que 

não haviam cursado disciplinas referentes ao estudo da FC. O teste-reteste foi 

realizado com intervalo de duas semanas. A hipótese era de que não haveria 

diferenças entre o teste e o reteste, visto que os estudantes não teriam atividades 

relacionadas ao conhecimento da FC. A avaliação foi realizada pelo Coeficiente 

de Correlação Intraclasse (CCI). Recomenda-se 0,70 como padrão mínimo para 

confiabilidade(31) .  

Além disso, avaliou-se o efeito teto, determinado pela porcentagem de 

participantes que pontuaram o decil superior da escala, e pelo efeito piso, 

determinado pela porcentagem de participantes que pontuaram o decil inferior 

da escala. Foram considerados efeitos teto e piso moderados até 25%, e 

substancial se maior que 25%(32). Os efeitos teto  e piso foram avaliados em 

todos os participantes. 

 

Validade de Constructo 

 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, realizando a inspeção do “scree plot”, para 

identificação dos fatores considerando autovalores maiores que   um 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 três fatores) e o 

processo de rotação oblimin.  

 

Validade Preditiva 

 A validade preditiva foi realizada pela comparação da porcentagem de 

respostas corretas dos quatro grupos: participantes com FC, participantes com 

asma, profissionais de saúde e estudantes de fisioterapia, por meio do teste de 

Kruskal-Wallis.  



103 
 

 
 

 

Validade Concorrente 

 Com o objetivo de correlacionar o tempo de diagnóstico da FC e a adesão 

ao tratamento com o conhecimento em FC, foi utilizado o teste de correlação de 

Pearson. Os valores recomendados pelo British Medical Journal foram 

considerados como referência, sendo para 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)(33). Para comparação entre o sexo dos pacientes e conhecimento dos 

mesmos acerca da FC foi utilizado o teste t de student não pareado.  

 

Validade Discriminante 

A validade discriminante foi avaliada nos participantes com asma, 

correlacionando seu conhecimento sobre FC ao seu conhecimento sobre asma, 

pelo teste de correlação de Pearson. A hipótese foi de que houvesse correlação 

positiva entre as respostas de ambos os instrumentos. 

 

Resultados 

 

Características da amostra 

 A amostra total foi composta por 411 participantes, sendo 40 (9,7%) 

participantes com FC, 242 (58,9%) profissionais de saúde, 82 (20%) estudantes 

de fisioterapia e 47 (11,4%) participantes com asma. As características 

socioeconômicas da amostra avaliada estão descritas na tabela 1. 

 

Validade de conteúdo 

 O comitê multiprofissional de especialistas foi composto por oito 

especialistas com idade média de 49,75±9,11 anos, sendo seis (75,00%) do sexo 

feminino e cinco (62,50%) tinham doutorado concluído. Foram membros do 

comitê: dois fisioterapeutas, três médicos (endocrinologista, pneumologista e 

gastroenterologista), um nutricionista, um psicólogo pesquisador com vasta 

experiência no processo de tradução, adaptação transcultural de medidas em 

saúde e psicometria e uma mãe de paciente com FC, representando o público 

alvo.  
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 Dois itens da versão brasileira da CFKS foram considerados inadequados 

(IVC<0,75): a) item 4: “Exercícios aeróbicos são mais importantes para pacientes 

com FC do que para pacientes sem FC” e b) item 5: “Para um maior suporte 

social, a interação presencial entre pacientes com FC é altamente recomendada” 

com IVC de 0,63 e 0.38, respectivamente. Posteriormente, a partir das sugestões 

dos participantes do comitê multiprofissional de especialistas esses itens foram 

ajustados para: a) item 4: “Exercícios aeróbicos (ex: correr, nadar, andar de 

bicicleta) são mais importantes para pacientes com FC do que para pacientes 

sem FC” e b) item 5: “Para uma melhor socialização, a interação presencial entre 

pacientes com FC é recomendada”.  Após as sugestões do comitê estes itens 

alcançaram IVC de 1,00 e 0,80, respectivamente. 

 O pré-teste foi realizado com dez profissionais da área da saúde sendo 

do sexo feminino e com idade média de 35,40±9,70 anos; e com dez pacientes 

com FC, sendo mulheres (60%), com idade média de 23,30±5,98 anos. No pré-

teste, todos os itens da escala obtiveram IVC≥0,75 e, portanto, não necessitaram 

de modificações posteriores.  

 

Propriedades psicométricas da Versão Brasileira da CFKS 

 

Confiabilidade 

 

 A versão brasileira da CFKS apresentou elevada consistência interna de 

seus itens, identificada pelo coeficiente alfa de Cronbach (0,91). Os escores 

médios da versão brasileira da CFKS, desvio padrão (DP) para itens individuais, 

correlação item-total corrigida e consistência interna (alfa de Cronbach) se o item 

for excluído estão descritos na tabela 2. 

 

Viabilidade 

 A avaliação da viabilidade da versão brasileira da CFKS testada a partir 

do teste-reteste numa amostra de 57 estudantes não apresentou diferença entre 

estes no intervalo de duas semanas (CCI: 0,813; IC95% 0,682-0,890; p<0,001). 

O efeito chão atingiu 7,3%, enquanto o efeito teto foi encontrado em 4,9% da 

amostra total.  
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Validade de Constructo 

 Os resultados do teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=0,93) e o teste de 

esfericidade de Barlett (χ²=3737,54; p=0,00) indicaram adequado ajuste dos 

dados, permitindo a realização da análise fatorial exploratória (tabela 2). A 

extração de componentes foi realizada a partir da determinação de três fatores, 

que explicaram 40,06% da variância total. Foram realizadas tentativas prévias 

de extração a partir da convergência entre o scree plot e o critério de Kaiser 

(autovalor acima de 1), entretanto, a determinação de três fatores fixos consistiu 

na estratégia mais adequada para garantir uma variância total satisfatória  

            A análise fatorial, ao extrair três fatores, permitiu identificar as três 

dimensões que compõem a versão brasileira da CFKS.  Essas dimensões foram 

denominadas como: 1) “aspectos medicamentosos, fisioterapêuticos e interação 

social” reunindo 18 itens referentes ao conhecimento sobre uso de medicações 

inalatórias e higiene dos equipamentos utilizados para administrá-las, uso de 

antibióticos, fisioterapia respiratória e interação presencial entre pessoas com 

FC; 2) “aspectos gastrointestinais, genéticos e reprodutivos” reunindo 9 itens 

relacionados à suplementação vitamínica e enzimática, à diabetes, genética e 

fertilidade e 3) “aspectos nutricionais”, que reuniu  três itens com informações 

especificas sobre o teor lipídico e calórico da dieta e administração inadequada 

de enzimas pancreáticas (Tabela 3). 

 

Validade Preditiva  

 As respostas obtidas a partir dos participantes deste estudo (participantes 

com FC, asma, estudantes e profissionais de saúde) apresentaram diferentes 

porcentagens de respostas corretas da Versão Brasileira da CFKS (tabela 2). O 

teste de Kruskal-Wallis mostrou que há diferença entre os grupos sobre a 

porcentagem de respostas corretas (x2(3)=192,757; p<0,001). As diferenças 

ocorreram entre os grupos de estudantes de fisioterapia e profissionais de saúde, 

estudantes de fisioterapia e participantes com FC, participantes com asma e 

profissionais de saúde, participantes com asma e participantes com FC, 

profissionais de saúde e participantes com FC (p<0,001 para todas as 

comparações) (Tabela 4).   
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Validade Concorrente 

 Os pacientes com FC apresentaram elevada porcentagem de 

conhecimento sobre a doença (79,50±10,22), no entanto não houve relação 

entre o tempo de diagnóstico e a porcentagem de respostas corretas (r= -0,25; 

p=0,11), não houve diferença entre os sexos (p=0,40; IC95%: -4,28;10,42) e não 

houve relação entre a adesão ao tratamento e o conhecimento (r= -0,04; p=0,77). 

 

Validade Discriminante 

 Houve correlação moderada e positiva entre o conhecimento em FC 

(33,40±25,40) em relação à asma (24,77±4,54) (r= 0,401; p=0,005).  

 

Discussão 

A tradução, adaptação transcultural e avaliação das propriedades 

psicométricas da versão brasileira da Cystic Fibrosis Knowledge Scale (CFKS) 

indicaram que a escala é capaz de fornecer medidas confiáveis, viáveis, válidas 

e reprodutíveis na avaliação do constructo conhecimento acerca da FC. Os 

achados do presente estudo indicaram que a versão brasileira da CFKS 

apresenta elevada consistência interna, validade de construto, preditiva e 

discriminante. 

O método utilizado nesse estudo é recomendado para assegurar 

adequada tradução e adaptação transcultural de instrumentos de medida em 

saúde. Tem sido internacionalmente utilizado e aceito para garantir a qualidade 

metodológica evitando a obtenção de medidas e interpretações equivocadas 

acerca do construto mensurado, a partir de uma nova versão de um instrumento 

desenvolvido originalmente em outro idioma(21-23) .    

Beaton e cols (2000) (21) recomendam que os tradutores envolvidos no 

processo inicial devam ter perfis distintos, sendo que um deve ter conhecimento 

técnico e estar ciente dos conceitos a serem avaliados, enquanto o outro deve 

representar a população do país para o qual o instrumento está sendo traduzido. 

O comitê multiprofissional de especialistas também segue a recomendação de 

envolver profissionais de saúde, especialista no processo de tradução e 

adaptação transcultural e um representante da população alvo. Todas essas 

recomendações foram seguidas, o que assegurou a equivalência conceitual, 

semântica e idiomática desta versão. Além disso, considera-se que o IVC≥0,75 
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garantiu a adequação dos itens ao novo contexto cultural. No desenvolvimento 

da escala original em inglês(20), os autores atestaram a validade de conteúdo da 

mesma apenas por meio de um painel de especialistas. 

Com relação à confiabilidade, tanto a versão original(20) , quanto a versão 

brasileira da CFKS mostraram-se confiáveis, com valores de alfa de Cronbach 

semelhantes (>0,90). Diferentemente da confiabilidade apresentada para 

instrumento de Siklosi e cols (2010)(18), que apresentou coeficiente alfa de 

Cronbach inferior (0,60), conferindo que os itens não estavam suficientemente 

correlacionados(30) . Em adição, o instrumento proposto por Nash e cols (2009)(19)  

para avaliar o conhecimento em FC encontra-se disponível apenas sob a forma 

de resumo e não permitiu a comparação da confiabilidade desta escala com as 

demais disponíveis(18,20). 

 A viabilidade da versão brasileira da CFKS foi confirmada pelo teste-reste 

e o efeito chão e teto. Semelhante à versão original(20), o teste-reteste foi 

realizado com estudantes ao invés de pacientes de FC, devido a recursos 

limitados, e não apresentou diferenças ao ser aplicado com intervalo de duas 

semanas. Os achados deste estudo demonstraram efeito chão e teto 

moderados, evidenciando a capacidade do instrumento em detectar altos e 

baixos níveis de conhecimento em FC, semelhante à sua versão original. 

 Devido à natureza multidimensional do constructo, o estudo de validação 

da versão original da CFKS realizou análise fatorial exploratória, identificando 

apenas um fator que explicou 42,2% da variância total. No presente estudo de 

validação da versão brasileira da CFKS, 40,06% da variância total foi explicada 

por três fatores, posteriormente interpretadas em três dimensões, de acordo com 

a natureza dos itens agrupados. Dessa forma, a versão brasileira da CFKS 

apresentará quatro escores, sendo estes um escore total e os escores individuais 

para cada uma das dimensões extraídas.  

 O cálculo do escore total da escala será realizado pelo número de itens 

respondidos corretamente dividido por 30. O escore da dimensão “aspectos 

medicamentosos, fisioterapêuticos e interação social”, será calculado pelo 

número de itens respondidos corretamente dividido por 18. O escore da 

dimensão “aspectos gastrointestinais, genéticos e reprodutivos”, será realizado 

pelo número de itens respondidos corretamente dividido por nove. E o escore da 
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dimensão “aspectos nutricionais” será calculado pelo número de itens corretos 

dividido por três. 

 A identificação de diferentes dimensões, de acordo com os 30 itens que 

compõem a escala CFKS, permitirá ao profissional de saúde verificar com maior 

precisão em que dimensão pode estar a lacuna do conhecimento do indivíduo 

com FC. Essa identificação permitirá relacionar as lacunas de conhecimento 

sobre a doença com desfechos de saúde, tais como adesão ao tratamento, 

exacerbação da doença e qualidade de vida.  Ademais, a intervenção 

educacional, essencial ao manejo de doenças crônicas, poderá ser planejada de 

forma individual, direcionada para as necessidades de cada indivíduo e com 

maiores chances de obter resultados satisfatórios no controle clínico dos 

pacientes com FC.  Os estudos atuais têm destacado a importância do 

conhecimento sobre a doença para aumentar a adesão ao tratamento(11-13,34)  e, 

a partir disso, diminuir o número de hospitalizações e aumentar a expectativa de 

vida das pessoas com FC(3,7,9,35). 

 Além da CFKS, estão disponíveis mais dois instrumentos validados para 

a língua inglesa que avaliam o conhecimento acerca da FC. O questionário que 

avalia o conhecimento e o entendimento de adultos com FC(18)  possui três 

dimensões: conhecimento geral, questões pulmonares e gastrointestinais e 

conhecimento reprodutivo e genético. Essas dimensões, no entanto foram 

determinadas a partir do consenso de especialistas e não utilizou exploração 

fatorial na avaliação de sua validade de construto, método adequado para este 

propósito.  De forma semelhante, o CFKQ(19)  é dividido em 13 dimensões, porém 

não há informações disponíveis de como os autores identificaram esses fatores. 

Dessa forma, atualmente apenas a versão brasileira da CFKS, disponibilizada 

neste estudo, apresentou através de análise fatorial exploratória uma 

subclassificação e interpretação teórica das dimensões extraídas a partir dos 30 

itens, de sua versão original. Essas dimensões permitem avaliar e intervir de 

forma direcionada nas lacunas de conhecimento identificadas, otimizando a 

utilização desse instrumento como uma ferramenta útil à sua aplicação na prática 

clínica e investigação em saúde. 

 Como hipotetizado, as amostras deste estudo apresentaram diferentes 

níveis de conhecimento sobre a FC, confirmando a validade preditiva da versão 

brasileira da CFKS (36). No estudo original, os profissionais de saúde obtiveram 
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maior pontuação, seguidos pelos participantes com FC. No entanto, os autores 

não descreveram quais categorias de profissionais da saúde responderam ao 

instrumento. A inexistência dessa informação, impediu uma análise comparativa 

mais precisa sobre o nível de conhecimento dos profissionais de saúde em 

ambos os contextos culturais.  

 No grupo de participantes com FC, os itens com menor percentual de 

acerto estavam especialmente relacionados ao uso de medicações por 

nebulização, posicionamento durante a fisioterapia respiratória e resistência aos 

medicamentos. Já no grupo dos profissionais, a menor taxa de acertos foi 

observada nos itens relacionados ao tratamento, genética e interação social. 

Esses aspectos levantam a necessidade de adequação na formação dos 

profissionais de saúde do Brasil, com o objetivo de aprofundar o conhecimento 

sobre a FC e, a partir disso, oferecer diagnóstico e tratamentos adequados cada 

vez mais precoces. Ademais, esses profissionais precisam estar capacitados 

para oferecer intervenções educacionais de qualidade ao paciente e seus 

familiares(37). 

 Com relação à validade concorrente, na versão original da CFKS os 

participantes com FC que possuíam maior adesão ao tratamento obtiveram 

maior pontuação no conhecimento da doença(20). Por outro lado, nosso estudo 

não identificou essa relação entre adesão ao tratamento e conhecimento da 

doença. É necessário interpretar esse dado com cautela, visto que a escala 

utilizada em nosso estudo para avaliar a adesão ao tratamento foi um 

instrumento não validado, e adaptado por Dalcin e col (2009)(27). O mesmo não 

dispõe de ponto de corte(27) e pode não possuir propriedades psicométricas 

adequadas para avaliar o construto adesão. No Brasil, atualmente ainda não 

existem escalas disponíveis para avaliar a adesão de pacientes ao tratamento 

de FC. Acreditamos que essa lacuna não deveria existir, considerando a 

coexistência entre o conhecimento, adesão e eficácia no tratamento de 

pacientes com diagnóstico de FC(11,12). 

 No que concerne à avalição da validade discriminante, os achados do 

presente estudo suportam àqueles observados no estudo de validação da versão 

original da CFKS(20). Ambos os estudos apresentaram correlação significativa 

entre a escala de conhecimento em asma e a CFKS, o que demonstra a validade 

discriminante de ambas as escalas (versão original e versão brasileira). Além de 
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participantes com asma, o estudo original comparou o conhecimento de 

participantes com DPOC por meio de uma escala de conhecimento em DPOC e 

a CFKS. No presente estudo, participantes com DPOC não foram avaliados, já 

que não existe disponível um instrumento validado para a língua portuguesa que 

avalie esse constructo.  

 Este estudo avaliou uma população ampla de participantes com FC, 

oriundos das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil. Esses 

pacientes representaram diferentes classes econômicas, estado civil e níveis de 

escolaridade. No entanto, o estudo limitou-se a aplicação de questionários 

através de uma plataforma online, o que pode ter limitado a participação de 

pacientes que não tenham acesso à internet. A falta de escalas de adesão ao 

tratamento de participantes com FC e de conhecimento em DPOC traduzidas e 

validadas para a língua portuguesa limitaram, mas não impediram, a reprodução 

do processo de avaliação das propriedades psicométricas similarmente ao 

estudo original. 

Embora a CFKS tenha sido desenvolvida para participantes com FC, ela 

poderá ser utilizada para avaliar e promover o conhecimento dos profissionais 

de saúde no Brasil. Mesmo com o teste de triagem neonatal implementado em 

todos os estados do Brasil, para avaliar se o indivíduo possui, entre outras 

doenças, a FC, em nosso estudo em média os pacientes receberam o 

diagnóstico de FC apenas aos nove anos de idade. Esse dado chama a atenção 

ao ser comparado com o tempo médio de diagnóstico observado na Europa e 

América do Norte, que são de 3,6 meses e 3 anos, respectivamente(38,39). A falta 

de conhecimento sobre a doença por parte dos profissionais de saúde contribui 

para o atraso no diagnóstico da FC, comprometendo a sobrevida dos pacientes. 

A formação e a educação permanente e continuada desses profissionais são 

preconizadas pela Política Nacional de Atenção Básica(40) e poderá utilizar a 

versão brasileira da CFKS para promover no Brasil um maior conhecimento 

acerca da fibrose cística. 

 O Ministério da Saúde preconiza, ainda, o uso da educação popular nos 

serviços de saúde, por meio da Estratégia Saúde da Família (EFS), cuja ênfase 

está na atenção básica e nas práticas de educação e promoção em saúde, de 

forma a explorar os conteúdos de forma crítica e contextualizada(40,41). Dessa 

forma, os profissionais de saúde devidamente capacitados estarão aptos a 
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promover o conhecimento da doença para os participantes com FC e seus 

familiares, contribuindo para reduzir exacerbações e hospitalizações e, 

consequentemente, o ônus ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em conclusão, o processo de tradução, adaptação transcultural e 

avaliação das propriedades psicométricas indicou que a versão brasileira da 

CKFS é capaz de fornecer medidas válidas e confiáveis na avaliação do 

conhecimento sobre a FC no atual contexto cultural.  Este estudo, portanto, tem 

relevância para a prática clínica e pesquisa científica e poderá auxiliar tanto a 

formação de profissionais da saúde, quanto o autoconhecimento dos 

participantes com FC. 
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Figura 1 – Fluxograma das avaliações nas diferentes amostras. 
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Tabela 1 – Caracterização socioeconômica dos participantes com fibrose cística, profissionais 
de saúde, estudantes de fisioterapia e participantes com asma. 

Variável M±DP ou N(%) 

Participantes com FC (n=40)  

Idade, em anos 23,85±7,27 
Idade do diagnóstico, em anos 9,45±8,70 
Sexo  
          Feminino 29 (72,50) 
          Masculino 11 (27,50) 
Estado civil  
          Solteiro/Viúvo/Divorciado 26 (65,00) 
          Casado/União estável 14 (35,00) 
Escolaridade  
          Fundamental incompleto 2 (5,00) 
          Fundamental completo 1 (2,50) 
          Médio incompleto 5 (12,50) 
          Médio completo 10 (25,00) 
          Superior incompleto 8 (20,00) 
          Superior completo 6 (15,00) 
          Pós-graduação 8 (20,00) 
Classificação econômica  
          A 1 (2,50) 
          B 22 (55,00) 
          C 12 (30,00) 
          D-E 5 (12,50) 
Ocupação atual  
          Empregado 8 (20,0) 
          Desempregado 22 (55,00) 
          Auxílio BPC/Aposentadoria 10 (25,00) 
Adesão ao tratamento de fibrose cística 0,73 (0,20) 

Profissionais de saúde (n=242)  

Idade, em anos 30,98±7,13 
Tempo de término da graduação, em anos 6,79 (6,74) 
Sexo  
          Feminino 202 (83,5) 
          Masculino 40 (16,5) 
Titulação  
          Doutorado 13 (5,40) 
          Mestrado 54 (22,30) 
          Especialização 103 (42,60) 
          Graduação 72 (29,70) 

Estudantes de Fisioterapia (n=82)  
Idade, em anos 20,99±3,86 
Sexo  
          Feminino 62 (75,60) 
          Masculino 20 (24,4) 

Participantes com asma (n=47)  

Idade, em anos 29,96±9,16 
Idade do diagnóstico, em anos 9,60±8,56 
Sexo  
          Feminino 36 (76,60) 
          Masculino 11 (23,40) 
Estado civil  
          Solteiro/Viúvo/Divorciado 28 (59,60) 
          Casado/União estável 19 (40,40) 
Classificação econômica  
          A 7 (14,90) 
          B 20 (42,60) 
          C 18 (38,20) 
          D-E 2 (4,30) 
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Tabela 2 - Escores médios da versão brasileira da Cystic Fibrosis Knowledge Scale 

(CFKS), desvio padrão (DP) para itens individuais, correlação item-total corrigida e 

consistência interna (alfa de Cronbach) se o item for excluído. 

Item Média DP 

Correlação 
de item 

total 
corrigida 

Alfa de 
Cronbach 
se o item 

for 
excluído 

1. Pacientes com FC necessitam ter uma dieta 
com pouca gordura (F). 

0,95 0,85 0,35 0,91 

2. Pacientes com FC devem fazer fisioterapia 
respiratória pelo menos uma vez por dia (V). 

0,43 0,79 0,59 0,91 

3. A doença pulmonar em pacientes com FC pode 
piorar com uma nutrição inadequada (V). 

0,32 0,73 0,54 0,91 

4. Exercícios aeróbicos (ex: correr, nadar, andar de 
bicicleta) são mais importantes para pacientes com 
FC do que para pacientes sem FC (V). 

0,81 0,82 0,44 0,91 

5. Para uma melhor socialização, a interação 
presencial entre pacientes com FC é recomendada 
(F). 

0,65 0,79 0,31 0,91 

6. O transplante de pulmão é a última opção de 
tratamento para alguns pacientes com FC (V). 

0,81 0,91 0,56 0,91 

7. Pacientes com FC têm maior risco de 
desenvolver diabetes do que pacientes sem FC 
(V). 

1,14 0,93 0,53 0,91 

8. Todas as mulheres com FC que engravidarem 
terão filhos com FC (F). 

1,25 0,53 0,48 0,91 

9.  Medicamentos inalatórios (ex: bombinha, 
nebulização) para FC ajudam a soltar e eliminar as 
secreções do pulmão (V). 

0,50 0,80 0,56 0,91 

10. Não tomar os antibióticos como prescritos pode 
levar ao desenvolvimento de resistência ao 
medicamento (as bactérias deixam de ser 
destruídas) (V). 

0,33 0,70 0,49 0,91 

11. Medicamentos para eliminar a secreção são 
úteis para pacientes com FC (V). 

0,49 0,81 0,54 0,91 

12. A fisioterapia respiratória em pacientes com FC 
somente pode ser realizada com a assistência de 
outra pessoa (F). 

1,18 0,62 0,49 0,91 

13. Máscaras usadas para administrar a 
medicação por nebulização devem ser mantidas 
de 3  a 5 cm do rosto (F). 

1,27 0,77 0,34 0,91 

14. Os equipamentos usados para administrar 
medicações inalatórias precisam ser limpos 
mensalmente (F). 

0,96 0,62 0,40 0,91 

15. Durante a fisioterapia respiratória, pacientes 
com FC devem permanecer em uma posição fixa 
para melhorar a eliminação da secreção (F). 

1,14 0,72 0,40 0,91 

16. Pacientes com FC precisam ingerir menos 
calorias do que pacientes sem FC (F). 

1,24 0,68 0,49 0,91 

17. Pacientes com FC precisam usar antibióticos 
para tratar infecções virais (F). 

0,90 0,76 0,46 0,91 

18. Pacientes com FC devem ingerir vitaminas 
lipossolúveis (ou seja, A, D, E, K) diariamente (V). 

0,90 0,97 0,54 0,91 

19. Os equipamentos usados para administrar 
medicações inalatórias precisam ser limpos pelo 
menos uma vez por semana (V). 

0,51 0,75 0,48 0,91 
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Cont. Tabela 2 - Escores médios da versão brasileira da Cystic Fibrosis Knowledge 

Scale (CFKS), desvio padrão (DP) para itens individuais, correlação item-total corrigida 

e consistência interna (alfa de Cronbach) se o item for excluído. 

Item Média DP 

Correlação 
de item 

total 
corrigida 

Alfa de 
Cronbach 
se o item 

for 
excluído 

20. Pacientes com FC devem tomar suplementos 
de enzimas pancreáticas em todas as refeições e 
lanches (V). 

1,21 0,90 0,53 0,91 

21. Um teste genético está disponível para 
identificar FC (V). 

0,74 0,95 0,57 0,91 

22. Pacientes com FC têm risco de desenvolver 
deficiência de vitaminas (V). 

0,63 0,92 0,67 0,90 

23. Tomar enzimas pancreáticas de forma 
inadequada pode levar ao desenvolvimento de 
resistência a medicamentos (F). 

1,09 0,92 0,29 0,91 

24. A maioria dos homens com FC é infértil (V). 1,24 0,90 0,52 0,91 
25. Não é necessário fazer fisioterapia respiratória 
nos dias em que os pacientes com FC se sentem 
bem (F). 

1,09 0,38 0,48 0,91 

26. As técnicas de fisioterapia respiratória são 
benéficas apenas quando os pacientes com FC 
desenvolvem sintomas (F). 

1,09 0,45 0,48 0,91 

27. O funcionamento dos pulmões está 
diretamente relacionado ao peso corporal 
saudável em pacientes com FC (V). 

0,77 0,90 0,49 0,91 

28. Ambos os pais devem ter o gene da FC para 
que uma criança nasça com a doença (V). 

0,97 0,87 0,57 0,91 

29. Se você tomar menos do que a quantidade 
correta de suplementos de enzimas pancreáticas, 
você evacuará com mais frequência (V). 

1,28 0,89 0,52 0,91 

30. A interação presencial entre dois pacientes 
com FC com a mesma bactéria (e.g. 
Pseudomonas aeruginosa (PA)/Cepacia) é segura 
(F). 

1,31 0,67 0,46 0,91 
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Tabela 3 -  Estrutura fatorial da Versão Brasileira da Cystic Fibrosis Knowledge Scale (CFKS). 

 

Itens e conteúdo  Fatores  

1 2 3 h² 

19. Os equipamentos usados para administrar 
medicações inalatórias precisam ser limpos pelo 
menos uma vez por semana. 

0,67   0,43 

14. Os equipamentos usados para administrar 
medicações inalatórias precisam ser limpos 
mensalmente. 

0,66   0,36 

15. Durante a fisioterapia respiratória, pacientes com 
FC devem permanecer em uma posição fixa para 
melhorar a eliminação da secreção. 

0,60   0,32 

9. Medicamentos inalatórios (ex: bombinha, 
nebulização) para FC ajudam a soltar e eliminar as 
secreções do pulmão. 

0,58   0,43 

17. Pacientes com FC precisam usar antibióticos para 
tratar infecções virais. 

0,56   0,35 

26. As técnicas de fisioterapia respiratória são 
benéficas apenas quando os pacientes com FC 
desenvolvem sintomas. 

0,56   0,41 

12. A fisioterapia respiratória em pacientes com FC 
somente pode ser realizada com a assistência de 
outra pessoa. 

0,52   0,35 

10. Não tomar os antibióticos como prescritos pode 
levar ao desenvolvimento de resistência ao 
medicamento (as bactérias deixam de ser 
destruídas). 

0,52   0,33 

27. O funcionamento dos pulmões está diretamente 
relacionado ao peso corporal saudável em pacientes 
com FC. 

0,49   0,32 

25. Não é necessário fazer fisioterapia respiratória 
nos dias em que os pacientes com FC se sentem 
bem. 

0,47   0,36 

2. Pacientes com FC devem fazer fisioterapia 
respiratória pelo menos uma vez por dia. 

0,47   0,42 

6. O transplante de pulmão é a última opção de 
tratamento para alguns pacientes com FC. 

0,45   0,46 

11. Medicamentos para eliminar a secreção são úteis 
para pacientes com FC. 

0,42   0,36 

13. Máscaras usadas para administrar a medicação 
por nebulização devem ser mantidas de 3  a 5 cm do 
rosto. 

0,41   0,18 

3. A doença pulmonar em pacientes com FC pode 
piorar com uma nutrição inadequada. 

0,38   0,38 

5. Para uma melhor socialização, a interação 
presencial entre pacientes com FC é recomendada. 

0,37   0,34 

4. Exercícios aeróbicos (ex: correr, nadar, andar de 
bicicleta) são mais importantes para pacientes com 
FC do que para pacientes sem FC. 

0,26   0,24 

30.  A interação presencial entre dois pacientes com 
FC com a mesma bactéria (e.g. Pseudomonas 
aeruginosa (PA)/Cepacia) é segura. 

0,23   0,27 
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Cont. Tabela 3 -  Estrutura fatorial da Versão Brasileira da Cystic Fibrosis Knowledge Scale 

(CFKS). 

Itens e conteúdo  Fatores 

1 2 3 h² 

29. Se você tomar menos do que a quantidade 
correta de suplementos de enzimas pancreáticas, 
você evacuará com mais frequência. 

 0,79  0,57 

20. Pacientes com FC devem tomar suplementos de 
enzimas pancreáticas em todas as refeições e 
lanches. 

 0,78  0,57 

7. Pacientes com FC têm maior risco de desenvolver 
diabetes do que pacientes sem FC. 

 0,75  0,54 

24. A maioria dos homens com FC é infértil.  0,70  0,49 

28. Ambos os pais devem ter o gene da FC para que 
uma criança nasça com a doença. 

 0,58  0,45 

18. Pacientes com FC devem ingerir vitaminas 
lipossolúveis (ou seja, A, D, E, K) diariamente. 

 0,56  0,41 

21. Um teste genético está disponível para identificar 
FC. 

 0,52  0,42 

22. Pacientes com FC têm risco de desenvolver 
deficiência de vitaminas. 

 0,51  0,54 

8. Todas as mulheres com FC que engravidarem 
terão filhos com FC. 

 0,33  0,34 

1. Pacientes com FC necessitam ter uma dieta com 
pouca gordura. 

  0,73 0,57 

23. Tomar enzimas pancreáticas de forma 
inadequada pode levar ao desenvolvimento de 
resistência a medicamentos. 

  0,60 0,39 

16. Pacientes com FC precisam ingerir menos 
calorias do que pacientes sem FC. 

  0,46 0,43 

Autovalor 8,73 2,00 1,29  

Porcentagem de variância explicada 29,11 6,66 4,29  

Alfa de Cronbach 0,86 0,86 0,52  

h²: comunalidades. Notas: a) Método de extração: análise de componente principal. B) Método 

de rotação: Oblimin direto com normalização de Kaiser. 
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Tabela 4 – Frequência absoluta e relativa de respostas corretas da versão brasileira da versão 

brasileira da Cystic Fibrosis Knowledge Scale (CFKS) por grupo, total e por dimensão da escala. 

Item da 
escala 

Amostra 
total 

n=411 

Pacientes 
com CF 

n=40 

Profissionai
s de saúde 

n=242 

Estudantes 
de 

fisioterapia 
n=81 

Pacientes 
com asma 

n=47 

1 114 (27,7) 32 (80,0) 74 (30,6) 5 (6,2) 3 (6,4) 
2 312 (75,9) 39 (97,5) 206 (85,1) 43 (53,1) 24 (51,1) 
3 342 (83,2) 40 (100) 219 (90,5) 54 (66,7) 28 (59,6) 
4 182 (44,3) 34 (85,0) 104 (43,0) 24 (29,6) 20 (42,6) 
5 116 (28,3) 30 (75,0) 76 (31,4) 7 (8,8) 3 (6,4) 
6 214 (52,1) 32 (80,0) 142 (58,7) 22 (27,2) 17 (36,2) 
7 150 (36,5) 38 (95,0) 99 (40,9) 5 (6,2) 8 (17,0) 
8 268 (65,2) 37 (92,5) 172 (71,1) 34 (42,0) 25 (53,2) 
9 284 (69,1) 35 (87,5) 185 (76,4) 40 (49,4) 24 (51,1) 

10 330 (80,3) 38 (95,0) 208 (86,0) 53 (65,4) 30 (63,8) 
11 291 (70,8) 39 (97,5) 177 (73,1) 48 (59,3) 26 (55,3) 
12 238 (57,9) 34 (85,0) 168 (69,4) 18 (22,2) 18 (38,3) 
13 134 (38,8) 23 (57,5) 98 (40,5) 0 13 (27,7) 
14 251 (61,4) 24 (60,0) 183 (75,6) 28 (34,6) 16 (34,0) 
15 188 (45,7) 21 (52,5) 145 (59,9) 7 (8,6) 15 (31,9) 
16 196 (47,7) 39 (97,5) 141 (58,3) 6 (7,4) 10 (21,3) 
17 166 (40,4) 4 (10,0) 134 (55,4) 14 (17,3) 14 (29,8) 
18 215 (52,3) 35 (87,5) 141 (58,3) 22 (27,5) 17 (36,2) 
19 263 (64,0) 30 (75,0) 163 (67,4) 44 (54,3) 26 (55,3) 
20 131 (31,9) 34 (85,0) 86 (35,5) 5 (6,2) 6 (12,8) 
21 248 (60,3) 36 (90,0) 180 (74,4) 17 (21,0) 15 (31,9) 
22 60 (14,6) 36 (90,0) 201 (83,1) 23 (28,4) 15 (31,9) 
23 60 (14,6) 14 (35,0) 44 (18,2) 2 (2,5) 0 
24 125 (30,4) 33 (82,5) 86 (35,5) 1 (1,2) 5 (10,6) 
25 348 (84,7) 40 (100,0) 214 (88,4) 67 (82,7) 27 (57,4) 
26 323 (78,6) 33 (82,5) 209 (86,4) 58 (71,6) 23 (48,9) 
27 222 (54,0) 24 (60,0) 148 (61,2) 33 (40,7) 17 (36,2) 
28 158 (38,4) 37 (92,5) 104 (43,0) 9 (11,1) 8 (17,0) 
29 117 (28,5) 35 (87,5) 71 (29,3) 5 (6,2) 6 (12,8) 
30 190 (46,2) 28 (70,0) 130 (53,7) 20 (24,7) 12 (25,5) 

Média (DP) 52,14 (23,55) 79,50 (10,22) 59,33 (17,27) 28,29 (14,10) 33,40 (25,40) 

Dimensões      

1 59,38 (23,07) 76,42 (11,83) 66,78 (17,01) 39,56 (18,27) 41,01 (30,66) 
2 44,90 (31,04) 86,99 (18,74) 52,34 (25,05) 13,41 (13,26) 24,82 (25,61) 
3 36,97 (34,80) 70,73 (23,79) 35,67 (32,83) 5,28 (16,11) 69,50 (18,16) 

DP: desvio padrão. 
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4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Este foi o primeiro ensaio clínico controlado e randomizado que avaliou 

os efeitos do HIIT na tolerância à glicose de crianças e adolescentes com FC e 

incluiu aspectos clínicos importantes, como função pulmonar, força muscular 

respiratória, tolerância ao exercício e qualidade de vida. Os resultados deste 

estudo permitiram concluir que: 

 O HIIT realizado em domicílio, durante oito semanas, não foi capaz de 

aumentar a tolerância à glicose de crianças e adolescentes com FC; 

 O HIIT realizado em domicílio, durante oito semanas, não foi capaz de 

melhorar a função pulmonar, a força muscular respiratória, a tolerância ao 

exercício e a qualidade vida de crianças e adolescentes com FC; 

 Não houve exacerbações da doença durante o período de treinamento. 

 A FC é uma doença rara, cuja prevalência é maior nas regiões Sul e 

Sudeste, se tratando de Brasil. No Rio Grande do Norte, 83% dos participantes 

com FC de 6 a 18 anos aceitaram participar do nosso estudo, mesmo assim, só 

atingimos 50% do cálculo amostral realizado previamente. Dessa forma, fizemos 

parceria com a equipe médica responsável pelo atendimento de crianças e 

adolescentes com FC no estado da Paraíba. Após assinada a carta de anuência, 

submetemos uma emenda ao projeto previamente aprovado pelo CEP/UFRN 

adicionando a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) como centro 

participante. A emenda foi aprovada (parecer Nº 3.322.275) e as crianças, 

adolescentes e seus pais/responsáveis foram previamente contatados. Por 

questões burocráticas, a coleta só será iniciada em julho/2019, com expectativa 

de avaliarmos mais 14 pacientes.  

 Durante a realização do ensaio clínico, percebemos a lacuna de 

conhecimento sobre a doença, tanto pelos profissionais de saúde, quanto pelas 

crianças e adolescentes com FC. Nessa faixa etária é comum que as orientações 

sejam dadas aos pais/cuidadores e, mesmo em idade próxima à adulta, os 

adolescentes possuem pouco conhecimento sobre a própria patologia. Diante 

dessa percepção, enquanto pesquisadora, considerando o quão grave são as 

repercussões do pouco conhecimento sobre a doença e a falta de um 

instrumento no Brasil que avaliasse o constructo do conhecimento na FC, 

optamos por validar a CFKS. Sendo assim, este é o primeiro estudo 

metodológico de tradução, adaptação transcultural e validação de um 

instrumento para avaliação do conhecimento em FC, destacando-se por incluir 
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participantes com FC, profissionais de saúde e participantes com asma de todo 

o Brasil. Ao traduzir, adaptar transculturalmente e avaliar as propriedades 

psicométricas da CFKS, este estudo permite concluir que: 

 O instrumento traduzido e adaptado transculturalmente para a língua 

portuguesa apresentou equivalência conceitual, semântica e idiomática 

adequadas ao contexto brasileiro;  

 A análise fatorial exploratória identificou que a versão brasileira da CFKS 

é composta por três dimensões: “aspectos medicamentosos, 

fisioterapêuticos e interação social”, “aspectos gastrointestinais, 

genéticos e reprodutivos” e “aspectos nutricionais”; 

  A versão brasileira da CFKS apresentou confiabilidade, viabilidade, e 

validades preditiva e discriminante adequadas; 

 No contexto cultural brasileiro, a validade concorrente não foi capaz de 

identificar diferenças relacionadas ao tempo de diagnóstico e à adesão ao 

tratamento de participantes com FC;  

 O instrumento adaptado é capaz de fornecer medidas válidas e confiáveis 

na avaliação do conhecimento em FC.  

 Espera-se que este estudo impacte positivamente no cuidado de 

participantes com FC, tanto pela utilização de uma nova terapêutica não 

medicamentosa realizada em domicílio, quanto pela disponibilização de uma 

ferramenta acessível que poderá suprir a lacuna no âmbito da avaliação do 

conhecimento da doença no Brasil.  

 Adicionalmente, espera-se que esta produção contribua com o Programa 

de Pós-Graduação em Fisioterapia da UFRN, tanto por meio da publicação de 

pelo menos três artigos científicos em revistas de alto impacto, quanto por fazer 

do programa uma referência nacional nas pesquisas sobre a FC. 
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APÊNDICE A – CARTILHA 

 

 

 

APÊNDICE B – DIÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR 
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 Este é o diário que servirá para acompanhamento e registro do(a) 

seu(sua) filho(a) durante a realização dos exercícios. Você deve preencher todos 

os campos a cada dia de treinamento. 

 Caso seu(sua) filho(a) apresente mudança no volume e/ou cor da 

secreção, aumento da tosse, aumento do mal-estar, fadiga ou letargia, anorexia 

ou perda de peso, aumento da dispneia ou uso/troca de antibiótico, informe a 

alteração na linha “exacerbação da doença”. 

 

Semana 1 – de ___/___/___ a ___/___/___ 

Variáveis Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Frequência 
cardíaca no início 

do exercício 

   

Escala de Borg no 
início do exercício 

   

SpO2 no início do 
exercício 

   

Sinais e sintomas 
durante o exercício 

   

Frequência 
cardíaca no final do 

exercício 

   

Escala de Borg no 
final do exercício 

   

SpO2 no final do 
exercício 

   

Exacerbação da 
doença 

   

 

Semana 2 – de ___/___/___ a ___/___/___ 

Variáveis Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Frequência 
cardíaca no início 

do exercício 

   

Escala de Borg no 
início do exercício 

   

SpO2 no início do 
exercício 

   

Sinais e sintomas 
durante o exercício 

   

Frequência 
cardíaca no final do 

exercício 

   

Escala de Borg no 
final do exercício 

   

SpO2 no final do 
exercício 
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Exacerbação da 
doença 

   

 

Semana 3 – de ___/___/___ a ___/___/___ 

Variáveis Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Frequência 
cardíaca no início 

do exercício 

   

Escala de Borg no 
início do exercício 

   

SpO2 no início do 
exercício 

   

Sinais e sintomas 
durante o exercício 

   

Frequência 
cardíaca no final do 

exercício 

   

Escala de Borg no 
final do exercício 

   

SpO2 no final do 
exercício 

   

Exacerbação da 
doença 

   

 

 

Semana 4 – de ___/___/___ a ___/___/___ 

Variáveis Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Frequência 
cardíaca no início 

do exercício 

   

Escala de Borg no 
início do exercício 

   

SpO2 no início do 
exercício 

   

Sinais e sintomas 
durante o exercício 

   

Frequência 
cardíaca no final do 

exercício 

   

Escala de Borg no 
final do exercício 

   

SpO2 no final do 
exercício 

   

Exacerbação da 
doença 
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Semana 5 – de ___/___/___ a ___/___/___ 

Variáveis Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Frequência 
cardíaca no início 

do exercício 

   

Escala de Borg no 
início do exercício 

   

SpO2 no início do 
exercício 

   

Sinais e sintomas 
durante o exercício 

   

Frequência 
cardíaca no final do 

exercício 

   

Escala de Borg no 
final do exercício 

   

SpO2 no final do 
exercício 

   

Exacerbação da 
doença 

   

 

Semana 6 – de ___/___/___ a ___/___/___ 

Variáveis Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Frequência 
cardíaca no início 

do exercício 

   

Escala de Borg no 
início do exercício 

   

SpO2 no início do 
exercício 

   

Sinais e sintomas 
durante o exercício 

   

Frequência 
cardíaca no final do 

exercício 

   

Escala de Borg no 
final do exercício 

   

SpO2 no final do 
exercício 

   

Exacerbação da 
doença 
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Semana 7 – de ___/___/___ a ___/___/___ 

Variáveis Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Frequência 
cardíaca no início 

do exercício 

   

Escala de Borg no 
início do exercício 

   

SpO2 no início do 
exercício 

   

Sinais e sintomas 
durante o exercício 

   

Frequência 
cardíaca no final do 

exercício 

   

Escala de Borg no 
final do exercício 

   

SpO2 no final do 
exercício 

   

Exacerbação da 
doença 

   

 

Semana 8 – de ___/___/___ a ___/___/___ 

Variáveis Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Frequência 
cardíaca no início 

do exercício 

   

Escala de Borg no 
início do exercício 

   

SpO2 no início do 
exercício 

   

Sinais e sintomas 
durante o exercício 

   

Frequência 
cardíaca no final do 

exercício 

   

Escala de Borg no 
final do exercício 

   

SpO2 no final do 
exercício 

   

Exacerbação da 
doença 
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APÊNDICE C – PROTOCOLO DE TREINAMENTO AERÓBIO 

 O aquecimento e o desaquecimento serão realizados em baixa 

intensidade, entre 30% e 40% da frequência cardíaca máxima. 
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APÊNDICE D – FICHA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E AVALIAÇÃO 

PNEUMOFUNCIONAL 

 

Protocolo de Avaliação da Fisioterapia 
 
1. Identificação do Participante: 
 
Nome:__________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/____     Idade:_______________  
Sexo: 1. (  ) Feminino   2. (  ) Masculino  
Etnia: 1. (  ) Branco  2. (  ) Negro  3. (  ) Pardo  4. (  ) Indígena, amarelo 
End: ___________________________________________________________ 
Telefone: _______________________________________________________ 
Escolaridade:____________________________________________________ 
Estado civil: 1. (  ) Solteiro/divorciado/viúvo   2. (  ) Casado/união estável 
Ocupação atual: 1. (  ) Aposentado/pensionista  2. (  ) Desempregado   

    3. (  ) Trabalha em tempo integral  4. (  ) Trabalha tempo parcial 
Cobertura de saúde: 1. (  ) Pública  2. (  ) Privada 
 
Fibrose Cística: 
 
Teste genético: _________________ 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 fibrose cística na família: __________________________________ 
Atividade física? Sim (     ) Não (     ) Qual: ____________Frequência: ______ 
 
3. Questionário socioeconômico 

Agora vou fazer algumas perguntas sobre itens do domicílio 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+ 
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Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente 
para uso particular 

     

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: ______________ 
 

 

 

 

 

Considerando o trecho da rua do seu 
domicílio, você diria que a rua é: 

1 Asfaltada/pavimentada 

2 Terra/Cascalho 
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4. AVALIAÇÃO  PRÉ-INTERVENÇÃO 
Antropométrica: 

Peso: ______ Estatura: _______ IMC: _______ Percentil: _______  
(      ) Baixo peso    (      ) Eutrófico (      ) Sobrepeso (      ) Obeso 
Dispneia: (      ) Repouso    (      ) Mínimo esforço    (      ) Grande esforço     
(      ) Não tem 

Exacerbações:___________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Avaliação Metabólica 

Minutos 0 30 60 90 120 

Insulina      

Glicemia      

 

Pressões Respiratórias Máximas: 

Tentativas PImáx (cmH2O) PEmáx (cmH2O) 

1ª   

2ª   

3ª   

 
TD3: _______________ 
 

Variáveis Antes 1min 2min 3min Após 1 min 

PA      

SpO2      

FC      

Borg dispneia      

Borg fadiga      

 
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          



146 
 

 
 

4          

5          

6          

7          

8          

 

5.  AVALIAÇÃO  PÓS-INTERVENÇÃO 

 

Antropométrica: 
Peso: ______ Estatura: _______ IMC: _______ Percentil: _______  
(      ) Baixo peso    (      ) Eutrófico (      ) Sobrepeso (      ) Obeso 
Dispneia: (      ) Repouso    (      ) Mínimo esforço    (      ) Grande esforço     
(      ) Não tem 

Exacerbações:___________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Avaliação Metabólica 

Minutos 0 30 60 90 120 

Insulina      

Glicemia      

 

Pressões Respiratórias Máximas: 

Tentativas PImáx (cmH2O) PEmáx (cmH2O) 

1ª   

2ª   

3ª   

 
TD3: _______________ 
 

Variáveis Antes 1min 2min 3min Após 1 min 

PA      

SpO2      

FC      

Borg dispneia      

Borg fadiga      

 
Espirometria (pré-broncodilatador) 

Qtd CVF % VEF1 % PFE VEF1/CVF % FEF-
25/75 

% 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          
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Espirometria (pós-broncodilatador) 

Qtd CVF % VEF1 % PFE VEF1/CVF % FEF-
25/75 

% 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

 

6.  AVALIAÇÃOFOLLOW-UP (APÓS 8 SEMANAS) 

Antropométrica: 
Peso: ______ Estatura: _______ IMC: _______ Percentil: _______  
(      ) Baixo peso    (      ) Eutrófico (      ) Sobrepeso (      ) Obeso 
Dispneia: (      ) Repouso    (      ) Mínimo esforço    (      ) Grande esforço     
(      ) Não tem 

Exacerbações:___________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Avaliação Metabólica 

Minutos 0 30 60 90 120 

Insulina      

Glicemia      

 

Pressões Respiratórias Máximas: 

Tentativas PImáx (cmH2O) PEmáx (cmH2O) 

1ª   

2ª   

3ª   

 
TD3: _______________ 
 

Variáveis Antes 1min 2min 3min Após 1 min 

PA      

SpO2      

FC      

Borg dispneia      

Borg fadiga      

 
Espirometria (pré-broncodilatador) 

Qtd CVF % VEF1 % PFE VEF1/CVF % FEF-
25/75 

% 

1          

2          
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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          
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

Esclarecimentos 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual é 

responsável participe da pesquisa: “Efeito do exercício aeróbio na resistência à 

insulina de participantes com fibrose cística: ensaio clínico controlado, 

randomizado e simples cego”, que tem como pesquisador responsável a Profa. 

Dra. Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça. 

Esta pesquisa pretende verificar os efeitos do exercício aeróbio na 

resistência à insulina de participantes com fibrose cística. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo está relacionado à necessidade 

de desenvolver tratamento não farmacológico para a resistência à insulina em 

pessoas com fibrose cística.  

Caso você decida autorizar, ele(a) deverá ser submetido a uma avaliação 

na qual responderá a questionários sobre dados sociodemográficos, qualidade 

de vida e sobre sua doença. Também passará por uma avaliação física em que 

serão realizadas medidas metabólicas, antropométricas; avaliação da força 

muscular respiratória, teste de função pulmonar e capacidade aeróbia. Após a 

avaliação, ele(a) irá participar do grupo que realizará exercício aeróbio em um 

ergômetro ou do grupo que receberá intervenção educacional. A intervenção 

com exercício aeróbio deverá ser realizada em domicílio, com ergômetro cedido 

pelo pesquisador, três vezes por semana, durante oito semanas. A intervenção 

educacional terá duração de 60min e será realizada do Departamento de 

Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Durante a realização da avaliação e da intervenção com exercício aeróbio, 

a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que ele(a) corre é semelhante 

àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina.  

Pode acontecer um desconforto durante a avaliação e a intervenção com 

exercício aeróbio, como falta de ar e cansaço, que será minimizado com a 

interrupção da atividade, adoção de postura confortável para respirar e utilização 

de broncodilatadores prescritos pelo pneumologista responsável. Ele(a) terá 

como benefício o acesso gratuito a avaliação e tratamento, que contribuirá para 

a melhora da condição de saúde.  
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Em caso de algum problema que ele(a) possa ter, relacionado com a 

pesquisa, ele(a) 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 doutoranda Karolinne Souza Monteiro, (84) 

996387722.  

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você e para ele(a). 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão 

divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, sempre de forma 

anônima, 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 ou o seu acompanhante tiverem alguns gastos pela sua 

participação nessa pesquisa, eles serão assumidos pelo pesquisador e 

reembolsado para vocês. 

Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele 

imediato ou tardio, previsto ou não, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes 

que elas comecem e fornece proteção aos participantes das mesmas – da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 3215-3135 / 

(84) 9.9193.6266, através do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo formulário 

de contato do site <www.cep.propesq.ufrn.br> . Você ainda pode ir 

pessoalmente à sede do CEP, de segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 

14:00h às 18:00h, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus 

Central. Lagoa Nova. Natal/RN.CEP 59078-970. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável Profª Drª Karla Morganna Pereira Pinto de 

Mendonça. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Eu, ____________________________________________, 

representante legal do menor 

____________________________________________, autorizo sua 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
file:///C:/Users/Karol/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.cep.propesq.ufrn.br
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participação na pesquisa “Efeito do exercício aeróbio na resistência à insulina de 

participantes com fibrose cística: ensaio clínico controlado, randomizado e 

simples cego”. 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre 

os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter 

entendido os riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer 

para ele(a) e também por ter compreendido todos os direitos que ele(a) terá 

como participante e eu como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não 

possam identificá-lo(a). 

  

Natal, ___/___/___. 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Efeito do exercício aeróbio 

na resistência à insulina de participantes com fibrose cística: ensaio clínico 

controlado, randomizado e simples cego”, 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 F – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA MENORES DE 18 ANOS 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)  

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Efeito do exercício 

aeróbio na resistência à insulina de participantes com fibrose cística: ensaio 

clínico controlado, randomizado e simples cego”, coordenada pela professora 

Dra. Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça. Seus pais permitiram que você 

participe.  

Queremos saber como o exercício pode mudar a forma como seu corpo 

aceita o açúcar. 

 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 6 a 18 anos de idade.  

 A pesquisa será feita na Unidade da Criança e do Adolescente do Hospital 

Universitário Onofre Lopes e no Departamento de Fisioterapia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, onde as crianças farão uma avaliação do 

pulmão e do sangue, receberão intervenção educacional ou serão ensinadas a 

fazer exercícios em casa. Para isso, será usado um aparelho para medir seu 

peso e sua altura, um aparelho de soltar e puxar o ar, exame de sangue e uma 

minibicicleta. Estes aparelhos são considerados seguros, mas é possível ocorrer 

falta de ar. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones 

que tem no começo do texto. Mas, há coisas boas que podem acontecer, como 

melhorar sua saúde. 

 Se você morar longe do HUOL ou da UFRN, nós daremos a seus pais 

dinheiro suficiente para transporte, para também acompanhar a pesquisa.  

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos 

a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. 

Os resultados da pesquisa vão ser publicados para nossos professores ou em 

revistas de outros professores, mas sem identificar as crianças que participaram.  

 

 =======================================================

======== 
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CONSENTIMENTO  PÓS-INFORMADO 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa 

“Efeito do exercício aeróbio na resistência à insulina de participantes com fibrose 

cística: ensaio clínico controlado, randomizado e simples cego”. 

 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 via deste Termo de Assentimento. A outra via ficará com o 

pesquisador responsável (nome do pesquisador responsável). Li o documento e 

concordo em participar da pesquisa.  

Natal, ____de _________de __________. 

__________________________________ 

Assinatura do menor  

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE G – CARTA DE ANUÊNCIA DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA 
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APÊNDICE H – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OS TRADUTORES 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Tradução, adaptação 

transcultural e análise psicométrica da Cystic Fibrosis Knowledge Scale” 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 

conhecimento de adultos sobre a fibrose cística. 

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 conhecimento sobre a fibrose cística 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. Você terá como benefício a contribuição em um estudo que 

tornará disponível uma ferramenta para avaliação do conhecimento de adultos 

sobre a fibrose cística. 

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 doutoranda Karolinne Souza, (84) 996387722. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

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. 
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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 da Cystic Fibrosis Knowledge Scale”, 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 da Cystic Fibrosis Knowledge Scale”, 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. 
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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 I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) PARA OS ESPECIALISTAS (JUÍZES) 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Tradução, adaptação 

transcultural e análise psicométrica da Cystic Fibrosis Knowledge Scale” 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 

conhecimento de adultos sobre fibrose cística. 

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 conhecimento sobre fibrose cística 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. Você terá como benefício 

a contribuição em um estudo que tornará disponível uma ferramenta para 

avaliação conhecimento de adultos sobre a fibrose cística. 

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 doutoranda Karolinne Souza, (84) 996387722. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

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. 
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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 da Cystic Fibrosis Knowledge Scale”, 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 da Cystic Fibrosis Knowledge Scale”, declaro 

que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 
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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 J – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) PARA OS VOLUNTÁRIOS 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Tradução, adaptação 

transcultural e análise psicométrica da Cystic Fibrosis Knowledge Scale” 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 conhecimento de adultos sobre fibrose cística 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 conhecimento de adultos sobre a fibrose cística de forma válida e 

confiável. 

Caso você decida participar, você deverá responder questionários sobre 

sintomas e tratamento da fibrose cística. Caso você tenha fibrose cística, 

também responderá questões sobre qualidade de vida e condição 

socioeconômica. Caso você tenha asma, também responderá a questões sobre 

esta doença.  

Durante o tempo que você estiver respondendo aos questionários, a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, pode acontecer um desconforto devido ao 

tempo necessário para o processo de respostas. Você terá como benefício a 

contribuição através da validação desse questionário, que ajudará o médico ou 

fisioterapeuta na avaliação de adultos com fibrose cística, 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). 
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Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

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 identificá-lo(a). 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se o(a) senhor(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, 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 da Cystic Fibrosis Knowledge Scale”, 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 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Tradução, adaptação 

transcultural e análise psicométrica da Cystic Fibrosis Knowledge Scale”, 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 K – AUTORIZAÇÃO DO AUTOR ORIGINAL DO 

INSTRUMENTO CFKS 
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APÊNDICE L – FICHA DEAVALIAÇÃO DE EQUIVALÊNCIAS 

Responda sim ou não considerando a clareza e compreensão de cada item: 

Descrição do item traduzido. 

1. O item está claro e adequado?  

 (  ) Sim  (  ) Não  Sugestão: 

_________________________________________ 
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APÊNDICE M – INSTRUMENTO DE REGISTRO DO PROCESSO DO PRÉ-

TESTE 

Nome do Voluntário:_____________________________________________ 

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 

Sugestão 

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    

Questão 13    

Questão 14    

Questão 15    

Questão 16    

Questão 17    

Questão 18    

Questão 19    

Questão 20    

Questão 21    

Questão 22    

Questão 23    

Questão 24    

Questão 25    

Questão 26    

Questão 27    

Questão 28    

Questão 29    

Questão 30    
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APÊNDICE N – CARTA DE ANUÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES
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APÊNDICE O – CARTA DE ANUÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE 

FISIOTERAPIA
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APÊNDICE P - FICHA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

 
Nome:__________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/____     Idade: _______________ 
Sexo: 1. (  ) Feminino   2. (  ) Masculino                              
Etnia: 1. (  ) Branco  2. (  ) Negro  3. (  ) Pardo  4. (  ) Indígena, amarelo 
End: ___________________________________________________________ 
Telefone: _______________________________________________________ 
Escolaridade:____________________________________________________ 
Estado civil: 1. (  ) Solteiro/divorciado/viúvo   2. (  ) Casado/união estável 
Ocupação atual: 1. (  ) Aposentado/pensionista  2. (  ) Desempregado   

    3. (  ) Trabalha em tempo integral  4. (  ) Trabalha tempo parcial 
Tempo de acompanhamento: _________ Idade de diagnóstico: _____________ 
 

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 

     

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      
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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: ______________ 
 

  

Considerando o trecho da rua do seu 
domicílio, você diria que a rua é: 

1 Asfaltada/pavimentada 

2 Terra/Cascalho 
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7 ANEXOS 
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ANEXO A – ESCALA DE BORG MODIFICADA 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA EM FIBROSE 

CÍSTICA (QFC) – CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS 

 

Este questionário é formatado para o uso do entrevistador. Por favor, use esse 

formato para crianças mais jovens. Para crianças mais velhas, que parecem ser 

capazes de ler e responder aos questionários sozinhas, como as de 12 a 13 

anos, use este questionário na forma de autoavaliação. 

Para cada seção do questionário, há instruções para o entrevistador. Essas 

instruções que você deve ler para a criança estão assinaladas entre aspas. As 

instruções que você deve seguir estão sublinhadas e colocadas em itálico. 

 

Entrevistador:Por favor faça  as seguintes perguntas: 

A) Qual é a data do seu nascimento?   

        

              Dia        Mês         Ano 

B) Você é? 

               Menino                              Menina  

C) Durante as últimas duas semanas você esteve de férias ou faltou à escola 

por razões NÃO relacionadas à sua saúde? 
                      Sim                               Não 

 
D) Qual das seguintes descreve de melhor maneira a sua origem?  

    1          Branca          2         Negra                        3        Mulata 

    4         Oriental        5         Indígena                     6         Outra 

(qual?)_________ 

7 Prefere não responder      8        Não sabe responder  

 

E ) Em que série você está agora? 

    1        Infantil (jardim da infância)             2       1ª série              3       2ª  série 

    4         3ª série          5       4ª série            6        5ª série            7       6ª série 

    8        7ª série          9         não está na escola 

 

Entrevistador:Por favor leia o seguinte para a criança: 
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“Estas questões são feitas para as crianças que, como você, têm a Fibrose 

Cística. Suas respostas vão nos ajudar a entender como esta doença é e como 

seu tratamento lhe ajuda. Responder a estas questões vai ajudar a você e a 

outros como você, no futuro. Para cada questão que eu pergunto, escolha uma 

resposta no cartão que eu vou mostrar para você”. 

 
* Apresente o cartão laranja para a criança. 

Olhe para este cartão e leia comigo o que ele diz: Sempre é verdade, Quase 

sempre é verdade, Às vezes é verdade ou Nunca é verdade. 

“Aqui está um exemplo: Se eu perguntasse a você se Sempre é verdade, Quase 

sempre é verdade, Às vezes  é verdade ou Nunca é verdade que os elefantes 

voam, qual das 4 respostas do cartão você escolheria?” 

 
* Apresente o cartão azul para a criança. 

“Agora olhe para este cartão e leia comigo o que diz: Sempre / Frequentemente 

/Às vezes / Nunca”. 

“Aqui está um outro exemplo: Se eu perguntasse a você se você vai para a lua 

Sempre / Frequentemente/Às vezes / Nunca, qual das respostas do cartão 

você escolheria?”. 

 
* Apresente o cartão laranja para a criança. 

 “Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre sua vida de todos os dias”. 

“Fale-me se você acha que o que eu vou ler para você Sempre é verdade, 

Quase sempre é verdade, Às vezes  é verdade ou Nunca é verdade”. 

 
Por favor assinale o quadrado da resposta da criança. 

“Durante as últimas duas semanas:” 

 Sempr

e é 

verdad

e 

Quase 

sempre é 

verdade 

 Às vezes é 

verdade 

Nunca 

é 

verdad

e 

1. Você conseguiu andar tão depressa 

quanto os outros 

    

2. Você conseguiu subir as escadas tão 

depressa quanto os outros 
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3. Você foi capaz de correr, pular e 

brincar quanto você queria 

4. Você conseguiu correr tão rápido e 

por tanto tempo quanto os outros 

    

5. Você conseguiu participar de 

esportes que você gosta (como nadar, 

dançar, jogar futebol e outros) 

    

6. Você teve dificuldade de carregar ou 

levantar coisas pesadas como livros, 

mochilas, e maleta da escola 

 
 

  

 
Entrevistador: Mostre o cartão azul à criança. 

Por favor assinale o quadrado indicando a resposta da criança. 

“E durante as últimas duas semanas, diga-me com que frequência”: 

 Sempre Frequente

mente 

Às vezes Nunca 

7. Você se sentiu cansado (a)     

8. Você se sentiu bravo (a)     

9. Você se sentiu irritado (a)     

10. Você se sentiu preocupado (a)     

11. Você ficou  triste     

12. Você teve dificuldade em 

adormecer 

    

13. Você teve sonhos ruins ou 

pesadelos 

    

14. Você se sentiu bem consigo 

mesmo (a) 

    

15. Você teve problemas para comer     

 

16. Você teve que parar de brincar ou 

jogar por causa dos seus tratamentos 

    

17. Você foi forçado (a) a comer     
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Entrevistador: Apresente o cartão laranja à criança. 

“Agora diga-me se você acha que o que estou lendo para você Sempre é 

verdade, Quase sempre é verdade, Às vezes é verdade ou Nunca é verdade 

“ 

Por favor assinale o quadrado indicando a resposta da criança. 

“Durante as últimas duas semanas:” 

 Sempre 

é 

verdade 

Quase 

sempre é 

verdade 

Às vezes é 

verdade 

Nunca 

é 

verdad

e 

18. Você conseguiu fazer todos os 

seus tratamentos 

    

19. Você gostou de comer     

20. Você brincou muito com os 

amigos 

    

21. Você ficou em casa mais que 

você queria 

    

22. Você se sentiu bem dormindo 

fora de casa (na casa do amigo, 

parente ou outro lugar) 

    

23. Você se sentiu excluído(a)     

24. Você convidou com  frequência 

os amigos para sua casa 

    

25. Você foi gozado(a) por outras 

crianças 

    

26. Você se sentiu bem falando 

sobre sua doença com outros 

(amigos, professores) 

    

27. Você pensou que era muito 

pequeno (a) 

   
 

28. Você pensou que era muito 

magro (a) 

    

29. Você pensou que você era 

diferente fisicamente dos outros de 

sua idade 

    

30. Fazer seus tratamentos deixou 

você  chateado (a) 
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Entrevistador: Apresente o cartão azul para a criança novamente. 

Assinale o quadrado indicando a resposta da criança.  

“Diga-me quantas vezes nas últimas duas semanas:” 

 

 Sempre Frequentement

e 

Às 

vezes 

Nunca 

31.Você tossiu durante o dia     

32. Você acordou à noite por causa 

da tosse 

    

33. Você tossiu catarro     

34. Você teve falta de ar     

35. Seu estômago doeu     

 

Por favor, assegure-se que todas as questões foram respondidas. 

OBRIGADO POR SUA COOPERAÇÃO! 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA EM FIBROSE 

CÍSTICA (QFC) – CRIANÇAS DE 12 e 13 ANOS 

 

Este questionário é destinado aos adolescentes que, como você, têm FIBROSE 

CÍSTICA.  Suas respostas nos ajudarão a entender esta doença e como os 

tratamentos podem ajudar você. Assim, respondendo estas questões, você 

ajudará a você mesmo e a outros com fibrose cística no futuro.  

Por favor, responda todas as questões. Não há respostas erradas ou certas. 

Se você não está seguro quanto à resposta, escolha a que parece mais próxima 

da sua situação.  

Por favor, complete as informações abaixo: 

A) Qual a data do seu nascimento? 

        

              Dia        Mês           Ano 

B) Você é? 

               Masculino                         Feminino  

C) Durante as últimas duas semanas, você estava de férias ou faltou à escola 

por razões NÃO relacionadas a sua saúde? 
                      Sim                               Não 

D) Qual das seguintes descreve melhor maneira a sua origem?  
    1          Branca          2       Negra                        3         Mulata 

    4         Oriental        5         Indígena                     6         Outra 

(qual?)_________ 

8 Prefere não responder      8        Não sabe responder  

 

E ) Em que série você está agora? 

    1        5ª série         2        6ª série            3        7ª série            4         8ª série 

    5       1o colegial      6       não está na escola                                        
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Por favor, assinale o quadrado que indica a sua resposta. 

 Durante as últimas duas semanas: 

 
Sempre 

é 

verdade 

Quase 

sempre é 

verdade 

Às vezes é 

verdade 

Nunca 

é 

verdad

e 

1. Você foi capaz de andar tão 

depressa quanto os outros 

    

2. Você foi capaz de subir 

escadas tão depressa quanto os 

outros 

   
 

3. Você foi capaz de correr, pular 

e brincar o quanto você queria  

   
 

4. Você foi capaz de correr tão 

rápido e por tanto tempo quanto 

os outros 

    

5. Você foi capaz de participar de 

esportes que você gosta (como 

nadar, dançar, jogar futebol e 

outros) 

    

6. Você teve dificuldade de 

carregar ou levantar objetos 

pesados como livros, mochila e 

maleta da escola 

    

 

Por favor, assinalar o quadrado que indica a sua resposta. 

Durante as últimas duas semanas, indique com que frequência: 

 

 

 Sempr

e 

 

Frequentement

e 

Às 

vezes 

Nunca 

7. Você se sentiu cansado (a)     

8. Você se sentiu bravo (a)     

9. Você se sentiu irritado (a)     

10. Você se sentiu preocupado (a)     

11. Você se sentiu triste     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca 
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Sempr

e 

 

Frequentement

e 

Às 

vezes 

12. Você teve dificuldade em 

adormecer 

    

13. Você teve sonhos ruins ou 

pesadelos 

    

14. Você se sentiu bem consigo 

mesmo (a) 

    

15. Você teve problemas para comer     

16. Você teve que parar de brincar ou 

jogar por causa dos seus tratamentos 

    

17. Você foi obrigado (a) a comer     

 

Por favor, assinale o quadrado indicando a sua resposta. 

 Durante as últimas duas semanas: 

 Sempr

e é 

verdad

e 

Quase 

sempre é 

verdade 

Às                

vezes é  

verdade 

Nunca 

     é 

verdad

e 

18. Você foi capaz de fazer todos 

os seus tratamentos 

   
 

19. Você gostou de comer    
 

20. Você ficou muito com os 

amigos 

   
 

21. Você ficou em casa mais tempo 

do que você queria 

   
 

22. Você se sentiu bem dormindo 

fora de casa (na casa do amigo, 

parente ou outro lugar) 

  
  

23. Você se sentiu excluído (a)    
  

24. Você convidou com  frequência 

os amigos para sua casa 

  
  

25. Você foi “gozado”  (a) por 

outras crianças 

  
  

     

 

Sempr

e é 

Quase 

sempre é 

verdade 

Às                

vezes é  

verdade 

Nunca 

é 
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verdad

e 

verdad

e 

26. Você se sentiu bem falando 

sobre sua doença com outros 

(amigos, professores) 

    

27. Você pensou que era muito 

pequeno (a) 

   
 

28. Você pensou que você era 

muito magro (a) 

   
 

29. Você pensou que você era 

diferente fisicamente dos outros de 

sua idade 

   
 

30. Fazer seus  tratamentos deixou 

você  chateado (a) 

   
 

 

Por favor, assinale o quadrado indicando a sua resposta.  

Diga-nos quantas vezes nas últimas duas semanas: 

 

 Sempre  

Frequentement

e 

Às 

vezes 

Nunca 

31.Você tossiu durante o dia     

32. Você acordou à noite por 

causa da tosse 

    

33. Você tossiu com catarro     

34. Você teve falta de ar     

35. Seu estômago doeu     

 

 

Por favor, assegure-se que todas as questões foram respondidas. 
OBRIGADO POR SUA COOPERAÇÃO! 
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA EM FIBROSE 

CÍSTICA (QFC) – ADOLESCENTES E ADULTOS (ACIMA DE 14 ANOS) 

A compreensão do impacto que a sua doença e os seus tratamentos têm na sua 

vida diária pode ajudar a equipe profissional a acompanhar sua saúde e ajustar 

os seus tratamentos. Por isso, este questionário foi especificamente 

desenvolvido para pessoas portadoras de fibrose cística. Obrigado por completar 

o questionário. 

INSTRUÇÕES: As questões a seguir se referem ao estado atual da sua saúde 

e como você a percebe. Essa informação vai permitir que a equipe de saúde 

entenda melhor como você se sente na sua vida diária. 

Por favor, responda todas as questões. Não há respostas erradas ou 

certas. Se você está em dúvida quanto à resposta, escolha a que estiver mais 

próxima da sua situação. 

 

SEÇÃO I. DEMOGRAFIA Por favor, complete as informações abaixo: 

 

A) Qual a sua data de nascimento? 

        

              Dia      Mês           Ano 

B) Qual o seu sexo?                     Masculino                         Feminino  

C) Durante as últimas duas semanas você esteve de férias ou faltou à escola 

ou  ao trabalho por razões NÃO relacionadas à sua saúde? 

                                  Sim                    Não 

D) Qual o seu estado civil atual? 

   1           Solteiro (a) / nunca casou   2            Casado (a)    3            Viúvo (a)                              

   4           Divorciado (a)           5           Separado (a)             6           2º 

casamento            

7            Juntado (a) 

E) Qual a origem dos seus familiares?  

    1        Branca           2        Negra                          3         Mulata 

    4        Oriental          5        Indígena                      6        Outra 

(qual?)_________ 

9 Prefere não responder      8       Não sabe responder  
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F) Qual foi o grau máximo de escolaridade que você completou? 

              Escola Fundamental (Primário e Ginásio) Incompleto 

              Escola Fundamental (Primário e Ginásio) Completo 

              Escola Vocacional (Profissionalizante) 

              Curso Médio (colegial ou científico) Incompleto 

              Curso Médio (colegial ou científico) Completo 

              Faculdade / Curso Superior 

              Não f frequentou a escola 

 

G) Qual das seguintes opções descreve de melhor maneira o seu trabalho 

atual ou atividade escolar? 

              Vai à escola 

              Faz cursos em casa 

              Procura trabalho 

              Trabalha em período integral ou parcial (fora ou dentro de casa) 

              Faz serviços em casa – período integral 

              Não vai à escola ou trabalho por causa da saúde 

              Não trabalha por outras razões 

 

SEÇÃO II: QUALIDADE DE VIDA 

Por favor, assinale o quadrado, indicando a sua resposta. 
 

Durante as últimas duas semanas em que nível você teve dificuldade para: 

 

 

Muita 

dificuldade 

Alguma 

dificuldade 

Pouca 

dificuldade 

Nenhuma 

dificuldade 

1. Realizar atividades vigorosas 

como correr ou praticar esportes 

  
  

 

2. Andar tão depressa quanto 

os outros 

 
   

3. Carregar ou levantar coisas 

pesadas como livros, pacotes 

ou mochilas 

 
   

 
 

 

 

 

 

Muita 

dificuldade 

 

 

Alguma 

dificuldade 

 

 

Pouca 

dificuldade 

 

 

Nenhuma 

dificuldade 

 

4.Subir um lance de escadas 
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5. Subir tão depressa quanto os 

outros 

 
   

 

Por favor, assinale o quadrado, indicando a sua resposta. 

Durante as últimas duas semanas indique quantas vezes: 

 Sempr

e 

 

Frequentement

e 

Às 

vezes 

Nunc

a 

6. Você se sentiu bem     

7. Você se sentiu preocupado (a)     

8. Você se sentiu inútil     

9. Você se sentiu cansado (a)     

10. Você se sentiu cheio (a) de energia     

11. Você se sentiu exausto (a)     

12. Você se sentiu triste     

Por favor, circule o número que indica a sua resposta. Escolha apenas 

uma resposta para cada questão. 
 
Pensando sobre o seu estado de saúde nas últimas duas semanas: 

13. Qual é a sua dificuldade para andar? 

      1. Você consegue andar por longo período, sem se cansar 

      2. Você consegue andar por longo período, mas se cansa 

      3. Você não consegue andar por longo período porque se cansa 

rapidamente 

      4. Você evita de andar, sempre que é possível, porque é muito cansativo 

 

14. Como você se sente em relação à comida? 

     1. Só de pensar em comida, você se sente mal 

     2. Você nunca gosta de comer 

     3. Você, às vezes, gosta de comer 

     4. Você sempre gosta de comer 

 

 

 

15. Até que ponto os tratamentos que você faz tornam a sua vida diária difícil? 

     1. Nem um pouco 

     2. Um pouco 

     3. Moderadamente 

     4. Muito 
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16. Quanto tempo você gasta nos tratamentos diariamente? 

      1. Muito tempo 

      2. Algum tempo 

      3. Pouco tempo 

      4. Não muito tempo 

17. O quanto é difícil para você realizar seus tratamentos, inclusive 

medicações, diariamente? 

1. Não é difícil 

2. Um pouco difícil 

3. Moderadamente difícil 

4. Muito difícil  

18. O que você pensa da sua saúde no momento? 

1. Excelente 

2. Boa 

3. Mais ou menos (regular) 

4. Ruim 

Por favor, selecione o quadrado indicando sua resposta. 

Pensando sobre a sua saúde, durante as últimas duas semanas, indique na 

sua opinião em que grau, as sentenças abaixo são falsas ou verdadeiras: 

 

 

 
É sempre 

verdade 

Quase 

sempre é 

verdade 

Às vezes  é 

verdade 

Nunca é 

verdade 

 19. Eu tenho dificuldade em me 

recuperar após esforço físico 
 

 

  

20. Eu preciso limitar atividades 

intensas como correr ou jogar 
 

 

  

21. Eu tenho que me esforçar para 

comer 
 

   

 

 
 

 

Sempre é 

verdade 

 

 

Quase 

sempre é 

verdade 

 

 

Às vezes é 

verdade 

 

 

Nunca é 

verdade 

22. Eu preciso ficar em casa mais do 

que eu gostaria 

  

 

 

23. Eu me sinto bem falando sobre a 

minha doença com os outros  
    

24.Eu acho que estou muito magro(a)  
    

25. Eu acho que minha aparência é 

diferente dos outros da minha idade 
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26. Eu me sinto mal com a minha 

aparência física 

 

  

 

27. As pessoas têm medo que eu 

possa ser contagioso (a) 

 

  

 

28. Eu fico bastante com os meus 

amigos 

    

29. Eu penso que a minha tosse 

incomoda os outros 

    

30. Eu me sinto confortável ao sair de 

noite  

    

31. Eu me sinto sozinho(a) com 

frequência 

    

32. Eu me sinto saudável 
    

33. É difícil fazer planos para o futuro 

(por exemplo frequentar  faculdade, 

casar, progredir no emprego) 

    

34. Eu levo uma vida normal 
    

 

SEÇÃO III. ESCOLA, TRABALHO OU ATIVIDADES DIÁRIAS 

Por favor, escolha o número ou selecione o quadrado indicando sua 

resposta. 

35. Quantos problemas você teve para manter suas atividades escolares, 

trabalho profissional ou outras atividades diárias, durante as últimas duas 

semanas: 

1. Você não teve problemas 

2. Você conseguiu manter atividades, mas foi difícil 

3. Você ficou para trás 

4. Você não conseguiu realizar as atividades, de nenhum modo 

 

36. Quantas vezes você faltou à escola, ao trabalho ou não conseguiu fazer 

suas atividades diárias por causa da sua doença ou dos seus tratamentos nas 

últimas duas semanas?        

            sempre                          às vezes               nunca        

                                       frequentemente                                  
 

37. O quanto a Fibrose Cística atrapalha você para cumprir seus objetivos 

pessoais, na escola ou no trabalho? 

           sempre                             às vezes           nunca 

                                     frequentemente 
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38. O quanto a Fibrose Cística interfere nas suas saídas de casa, tais como 

fazer compras ou ir ao banco? 

            sempre                              às vezes            nunca 

                                      frequentemente                                        

 

 
SEÇÃO IV. DIFICULDADES E SINTOMAS 

Por favor, assinale a sua resposta. 

 Indique como você têm se sentido durante as últimas duas semanas 

 Muito 

(a) 

Algum(a) Um 

pouco 

Nad

a  

39.Você teve dificuldades para ganhar 

peso? 

   
 

40. Você estava encatarrado (a)?    
 

41. Você tem tossido durante o dia?    
 

42. Você teve que expectorar catarro?     

Vá para a questão 44 

 

 

43. O seu catarro (muco) tem sido predominantemente: 

          claro                       claro para amarelado                     amarelo – 

esverdeado                                 

          verde com traços de sangue                                         não sabe  

 

Com que frequência, nas últimas duas semanas: 

 Sempre  

Frequentement

e 

Às 

vezes 

Nunc

a 

44.Você tem tido chiado? 
    

45. Você tem tido falta de ar? 
    

46. Você tem acordado à noite por 

causa da tosse? 
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47. Você tem tido problema de 

gases?  

    

48. Você tem tido  diarreia? 
    

49. Você tem tido dor abdominal? 
    

50. Você tem tido problemas 

alimentares? 

    

ANEXO E – QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA EM FIBROSE 

CÍSTICA (QFC) – PARA OS PAIS/CUIDADOR (CRIANÇAS DE 6 A 13 ANOS) 

A compreensão do impacto da doença e dos tratamentos sobre a vida diária da 

sua criança pode ajudar a equipe de saúde a acompanhar melhor sua criança e 

ajustar seu tratamento. Por essa razão, nós desenvolvemos este questionário de 

qualidade de vida especialmente para pais de crianças com fibrose cística. 

Agradecemos por sua boa vontade de completar este questionário. 

Instruções: O seguinte questionário é a respeito do estado atual da saúde 

do(da) seu(sua) filho(a), como ela ou ele o percebe. Esta informação vai nos 

permitir entender melhor como ela ou ele se sente no dia a dia. Por favor, 

responda todas as questões. Não há resposta certa ou errada! Se não tiver 

certeza da resposta, escolha a que for mais próxima da condição do (da) seu 

(sua) filho (a). 
 

SESSÃO I: DEMOGRAFIA 

Por favor, preencha as informações abaixo ou anote o quadrado 

indicando sua resposta: 

A) Qual a data de nascimento da sua criança? 

        

              Dia       Mês          Ano 

B) Qual é o seu parentesco com a criança?  

      1       Mãe      2       Pai       3       Avó        4        Avô        5       Madrasta 

      6        Padrasto                   7       Outro (qual?)__________________ 

C) Qual das seguintes descreve melhor maneira a origem da sua criança?  

    1        Branca           2        Negra                          3         Mulata 

    4        Oriental          5        Indígena                      6        Outra 

(qual?)_________ 

10 Prefere não responder      8       Não sabe responder  

 

D) Durante as últimas duas semanas sua criança esteve de férias ou faltou à 

escola por razões NÃO relacionadas a sua saúde? 



189 
 

 
 

                      Sim                               Não 

E) Qual a data do seu nascimento: 

 

        

               Dia      Mês         Ano 

 

F) Qual é maior grau de escolaridade que senhor (a) completou? 

              Escola Fundamental (Primário e Ginásio) Incompleto 

              Escola Fundamental (Primário e Ginásio) Completo 

              Escola Vocacional (Profissionalizante) 

              Curso Médio (colegial ou científico) Incompleto 

              Curso Médio (colegial ou científico) Completo 

              Faculdade / Curso Superior 

              Não  frequentou a escola  

 

SEÇÃO II. QUALIDADE DE VIDA 

Por favor, indique como a sua criança se sentiu nas últimas duas 

semanas. Assinale o quadrado, indicando sua resposta.  

Assinale qual a dificuldade que a sua criança tem para: 

 Muita 

Dificuldade 

Alguma 

dificuldade 

Pouca 

dificuldade 

Sem 

dificuldade 

1. Realizar atividades 

vigorosas como correr ou 

praticar esportes 

  
  

2. Andar tão depressa quanto 

os outros 

  
 

 

3. Subir escadas tão depressa 

quanto os outros 

 
 

  

4. Carregar ou levantar 

objetos pesados como livros, 

mochilas ou maleta da escola 

    

5. Subir vários lances de 

escada 
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Por favor, assinale o quadrado, indicando sua resposta.  

Durante as últimas duas semanas indique com que frequência a sua criança: 

  

Sempr

e 

 

 

Frequentement

e 

 

Às 

vezes 

 

Nunca 

6. Pareceu estar feliz     

7. Pareceu estar preocupado (a)     

8. Pareceu estar cansado (a)     

9. Pareceu estar bravo (a)     

10. Pareceu estar bem     

11. Pareceu estar irritado (a)     

12. Pareceu cheio(a)de energia     

13. Faltou ou chegou atrasada na 

escola ou em outras atividades por 

causa da sua doença ou dos 

tratamentos? 

    

 

Por favor, circule o número que indica a sua resposta. Escolha, por favor, 

apenas uma resposta para cada questão. 

Pensando sobre a saúde da sua criança nas últimas duas semanas, indique: 

14. Até que ponto a sua criança participou de esportes e de outras atividades 

tais como aulas de ginástica? 

      1. Não participou de atividades físicas 

      2. Participou dos esportes, mas menos que o habitual  

      3. Participou, como de costume, mas com alguma dificuldade 

      4. Teve participação nos esportes, sem nenhuma dificuldade 

15. Qual é a dificuldade dela para andar? 

      1. Consegue andar por longo período, sem se cansar 

      2. Consegue andar por longo período, mas se cansa 

      3. Não consegue andar por longo período porque se cansa 

               rapidamente 

      4. Evita de andar sempre que é possível, porque é muito cansativo 

 

Por favor, assinale o quadrado que indica sua resposta.  
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Pensando a respeito da sua saúde da sua criança, nas últimas duas 

semanas, indique a sua resposta para cada sentença: 

 

 
Sempre 

é 

verdade 

Quase 

sempre é 

verdade 

Às vezes é 

verdade 

Nunca 

é 

verdad

e 

16. Minha criança tem dificuldade em 

se recuperar após esforço físico 

    

17. As horas das refeições são difíceis     

18. Os tratamentos da minha criança 

atrapalham suas atividades 

    

19. Minha criança se sente pequena 

quando comparada com outras 

crianças da mesma idade 

    

20. Minha criança se sente fisicamente 

diferente de outras crianças de mesma 

idade 

    

21. Minha criança pensa que é muito 

magra 

    

22. Minha criança  se sente saudável     

23. Minha criança tende ser retraído (a)     

24. Minha criança leva vida normal     

25. Minha criança diverte-se menos que 

o habitual 

    

26. Minha criança tem dificuldade de 

conviver com os outros 

    

27. Minha criança tem dificuldade em 

se concentrar 

 
   

28. Minha criança consegue realizar 

tarefas escolares 

   
 

29. Minha criança não está indo bem na 

escola como costumava ir 

    

30. Minha criança gasta um monte de 

tempo nos seus tratamentos 

diariamente 

    

 

Por favor, circule o número indicando sua resposta. Escolha apenas uma 

resposta para cada questão. 

31.  Até que ponto é difícil para sua criança fazer os tratamentos (inclusive a 

medicação) todos os dias? 

      1. Não é difícil 
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      2. Um pouco difícil 

      3. Moderadamente difícil 

      4. É muito difícil 
 

32. O que você acha da saúde da sua criança no momento? 

1. Excelente 

2. Boa 

3. Mais ou menos (regular) 

4. Ruim 
 
SEÇÃO III. DIFICULDADES E SINTOMAS 

A próxima série de questões foi designada para determinar a frequência 

com que a sua criança apresenta alguns problemas respiratórios, como a 

tosse e a dificuldade para respirar (falta de ar). 
 
Por favor, indique como a sua criança tem se sentindo nas últimas duas 
semanas. 

 Muito Algum Um 

pouco 

Nada 

33.  Minha criança teve dificuldades em 

ganhar peso 

    

34. Minha criança estava encatarrada     

35. Minha criança tossiu durante o dia     

36. Minha criança teve expectoração com 

catarro 

    

 Vá para questão 38 

 

37. O catarro da minha criança tem sido predominantemente: 

          claro                       claro para amarelado                     amarelo – 

esverdeado                                 

          verde com traços de sangue                                         não sabe 
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Durante as últimas duas semanas: 

 

Sempre 

 

Frequenteme

nte 

Às 

vezes 

Nunc

a 

38. Meu (minha) filho (a) teve chiado     

39. Meu (minha) filho (a) teve falta de ar     

40. Meu (minha) filho (a) acordou à 

noite porque estava tossindo 

    

41. Meu (minha) filho (a) teve gases     

42. Meu (minha) filho (a) teve  diarreia     

43. Meu (minha) filho (a) teve dor 

abdominal 

    

44. Meu (minha) filho (a) teve problemas 

com alimentação 

    

 

Por favor, verifique se você respondeu todas as questões. 
OBRIGADO POR SUA COOPERAÇÃO! 
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ANEXO F – ESTÁGIOS DE TANNER 
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ANEXO G – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA
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ANEXO H – VERSÃO ORIGINAL DO CFKS 

CYSTIC FIBROSIS (CF) KNOWLEDGE SCALE 

 

Instructions: Please check True, False or Don’t Know for each item. 

 True False 
Don’t 

Know 

1. CF patients need to eat a low fat diet. 

 
   

2. CF patients need to do chest physiotherapy (CPT) at least once 

per day.   

 

   

3. Proper nutrition can delay the progression of lung disease in CF 

patients.  

 

   

4. Aerobic exercise is more important for CF patients than non-CF 

patients. 

 

   

5. For increasing social support, face-to-face socializing between 

CF patients is highly recommended. 

 

   

6. Lung Transplants are a last resort option for some CF patients 

 
   

7. CF patients are at greater risk of developing diabetes than those 

without CF.  

 

   

8. All women with CF who get pregnant will have children with 

CF disease.     

 

   

9. Inhaled CF medications help to loosen lung secretions in order 

to promote mucus clearance.  

 

   

10. Not taking antibiotics as prescribed can lead to the development 

of drug resistance. 

 

   

11. Medications for drying up mucus are useful for CF patients 

 
   



205 
 

 
 

12. Chest physical therapy in CF patients can only be done with the 

assistance of another person. 

 

   

13. Masks used to deliver nebulized medication should be kept 3-5 

cm away from the face. 

 

   

14. Delivery devices used for inhaled medication need to be 

cleaned monthly. 

 

   

15. During chest physiotherapy (CPT), CF patients should remain 

in one fixed position to improve mucus clearance. 

 

   

16. CF patients need to eat less calories than those without CF. 

 
   

17. CF patients need to use antibiotics to treat viral infections. 

 
   

 

 
True False 

Don’t 

Know 

18. CF patients should take fat soluble Vitamins (i.e. A, D, E, K) 

daily. 

 

   

19. Delivery devices used for inhaled medication need to be cleaned 

at least once per week. 

 

   

20. CF patients should take pancreatic enzyme supplements with all 

meals and snacks.  

 

   

21.  A genetic screening test is available for CF. 

 
   

22. CF patients are at risk of developing a vitamin deficiency. 

 
   

23. Taking pancreatic enzymes improperly can lead to the 

development of drug resistance. 

 

   

24. Most males with CF are infertile.    
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25. Doing chest physiotherapy is not necessary on days when CF 

patients feel well. 

 

   

26. Chest physiotherapy techniques are only beneficial once CF 

patients develop symptoms. 

 

   

27. Lung functioning is closely related to healthy body weight in 

CF patients. 

 

   

28. Both parents must carry the CF gene for a child to be born with 

CF disease. 

 

   

29. If you take less than the correct amount of pancreatic enzyme 

supplements it will result in increased stool frequency. 
   

30. Face-to-face socialization between two CF patients with the 

same bug (e.g. Pseudomonas aeruginosa (PA)/Cepacia) is safe. 
   

 

Thank you for completing this questionnaire 
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ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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ANEXO J - FICHA PARA AVALIAÇÃO DE ADESÃO AO TRATAMENTO 

 

Tratamento Frequência  

Todos/quase 
todos os 
dias da 

semana (2 
pontos) 

Aproximadamente 
3-5 dias por 

semana (1 ponto) 

Menos de 3 
dias por 

semana/nunca 
(zero) 

Fisioterapia 
respiratória 

   

Atividade 
física 

   

 Todos/quase 
todos os 
dias da 
semana 

Aproximadamente 
3-5 dias por 

semana 

Menos de 3 
dias por 

semana/nunca 

Não tem 
indicação 

Dieta 
hipercalórica 

    

Enzimas 
pancreáticas 

    

Vitaminas A, 
D, E e K 

    

Nebulização 
de 

antibióticos 

    

Nebulização 
de DNAs e 

    

Somatório  

Escore  
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ANEXO K – QUESTIONÁRIO SOBRE O CONHECIMENTO EM ASMA 

Nome: _________________________________________Data: _________ 
REG: _______________ Fone:_______________ Local:_____________ 
Idade: _______Nascimento: ___/____/_____ 
Sexo:________ 
Aqui estão algumas afirmações sobre asma. Marque “sim” se você acha que a 
afirmação é correta. Marque “não” se você acha que a afirmação é errada. 
Marque “não sei” se você não sabe se a afirmação é certa ou errada. 
 
1. Uma pessoa pode pegar asma de outra pessoa. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
2. Se você tiver asma, seu filho(a) tem mais chance de ter asma. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
3. Uma pessoa pode pegar asma dos gatos. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
4. Tratamento com simpatia funciona para a asma. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
5. A natação cura a asma. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
6. A asma é uma infecção dos pulmões. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
7. A asma é uma inflamação dos pulmões. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
8. A asma é uma doença que ataca o coração e o cérebro. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
9. O chiado no peito é causado por uma diminuição da passagem de ar nos 
brônquios devido ao seu estreitamento. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
10. Se você usar os remédios para a asma por muito tempo eles perdem o 
efeito. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
11. O corticoide inalatório é o melhor remédio para controlar a asma. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
12. Os broncodilatadores, por exemplo, o formoterol, são os melhores remédios 
para controlar a asma. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
13. Alguns remédios usados com “bombinha” podem viciar. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
14. Para o controle da asma e para se evitar uma crise, a medicação inalatória 
(bombinha, aerossol ou pó) é melhor que 
xarope e comprimido. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
15. A asma não pode ser curada, mas tomando os remédios corretamente ela 
pode ser controlada. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
16. Os xaropes, comprimidos e injeções causam mais efeitos colaterais que as 
bombinhas. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
17. Corticoide inalatório faz muito mal e não deve ser usado para tratar asma. 
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( ) sim ( ) não ( ) não sei 
18. Animal dentro de casa, por exemplo, cão ou gato, pode piorar a asma. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
19. Quem tem asma tem que evitar bebida alcoólica e atividade sexual. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
20. Poeira, ácaro e mofo podem piorar a asma. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
21. Fumaças e cigarro podem piorar a asma. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
22. Produtos de limpeza (água sanitária, desinfetante e outros) podem piorar a 
asma. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
23. Emoção, raiva e ansiedade podem piorar a asma. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
24. Gripe e resfriado podem piorar a asma. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
25. Alguns tipos de trabalho podem piorar a asma. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
26. Baratas em casa podem piorar a asma. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
27. Se você perceber o que piora a asma e evitar o contato, as crises de asma 
diminuem. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
28. Quem tem asma pode fazer exercício. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
29. Se você precisar da bombinha de salbutamol várias vezes ao dia, a asma 
está controlada. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
30. A maioria dos casos de morte por asma pode ser prevenida. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
31. Se a asma está controlada pelo uso dos remédios e você para sem ordem 
médica, a asma continuará controlada. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
32. O médico escutando os pulmões é suficiente para falar que a asma está 
controlada. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
33. Para falar que a asma está controlada é preciso fazer uma espirometria 
(exame do assopro). 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
34. Você deve ter uma receita médica para usar no caso de crises de asma. 
( ) sim ( ) não ( ) não sei 
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ANEXO L – INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE ARTIGO NO PERIÓDICO 

TRIALS
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ANEXO L – INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE ARTIGO NO PERIÓDICO 

JOURNAL OF CYSTIC FIBROSIS  
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ANEXO M – INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE ARTIGO NO PERIÓDICO 

EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 
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8 PRODUÇÃO CIENTÍFICA E COLABORAÇÕES 
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Artigo “Relação entre função pulmonar e ângulos posturais da coluna cervical e 

cintura escapular de crianças asmáticas respiradoras bucais” submetido a 

Revista Paulista de Pediatria. 
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Artigo “Effects of High Intensity Interval Training on Glucose Tolerance in 

Children and Adolescents with Cystic Fibrosis: protocol for a randomized trial” 

submetido a revista Trials. 
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Protocolo da revisão sistemática intitulada “Buteyko Method for people with 

asthma” em parceria com a Colaboração Cochrane. 
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ARTIGO PUBLICADO NO PERIÓDICO COCHRANE LIBRARY 
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TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS 

 



243 
 

 
 



244 
 

 
 



245 
 

 
 

 



246 
 

 
 

 



247 
 

 
 

 



248 
 

 
 

 



249 
 

 
 

 



250 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 
 

 
 

PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE EXTENSÃO 
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PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE EXTENSÃO 

 

 


