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RESUMO 

Asma é uma síndrome clínica de etiologia desconhecida, com característica de hiper -

responsividade, inflamação das vias aéreas, tosse, dispneia e sibilância, esses sintomas 

geralmente são intensos no período da manhã, nas primeiras horas e à noite, reversível 

espontaneamente ou com tratamento farmacológico. O uso de medicamentos por via inalatór ia 

constitui a primeira linha para o controle tratamento da asma. 

A Educação em asma começa pela parceria médico e paciente, explicar para seu paciente 

o manejo da asma, reconhecimento dos fatores desencadeantes, identificação dos sintomas, 

adesão ao tratamento e que a asma é uma doença crônica, mas que se consegue viver 

normalmente com o controle das crises, tendo uma boa qualidade de vida (CAETANO et al, 

2013).   

O IPD é a forma com maior prevalência de prescrição para libração de aerossóis. Os 

sprays são utilizados para administração de broncodilatadores. Quando utilizado 

adequadamente, mostram-se tão eficientes quanto os outros nebulizadores para liberação de 

medicamentos. O manejo inadequado do IPD pode interferir diretamente nos sintomas, 

frequência e duração das crises asmáticas.  

A amostra será composta por 20 indivíduos. Os critérios de inclusão para participar da 

pesquisa serão: Estudantes da Universidade Anhembi Morumbi, asmáticos, com idade entre 18 

e 25 anos e que utilizem ou utilizaram o IPD. Os critérios de exclusão são: Que possua distúrbio 

osteomioarticular agudo que o impeçam de utilizar o IPD, também serão excluídos da pesquisa 

os indivíduos que não realizaram todas as medidas do fluxo expiratório máximo (FEM). 
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INTRODUÇÃO 

Asma é uma síndrome clínica de etiologia desconhecida, com característica de hiper -

responsividade, inflamação das vias aéreas, tosse, dispneia e sibilância, esses sintomas 

geralmente são intensos no período da manhã, nas primeiras horas e à noite, reversível 

espontaneamente ou com tratamento farmacológico. O uso de medicamentos por via inalatór ia 

constitui a primeira linha para o controle tratamento da asma. O diagnóstico de asma embora 

fácil com um ou mais de dois sintomas como tosse, sibilância aperto no perto e dispneia, mas 

em caso de dúvida será confirmado somente no exame de função pulmonar permitindo o 

diagnóstico e avaliação da gravidade da doença. A obstrução do fluxo aéreo será confirmada 

com diminuição da relação VEF1/CVF menor que 70% na espirometria, também avaliaremos a 

evolução da doença e a resposta a broncodilatador, caso ainda permaneça a dúvida do 

diagnóstico tem PFE que confirmará a presença da asma ou não. (WILKINS, 2009; 2; 

GOLDMAN, 2009) 

O inalador pressurizado dosimétrico (IPD) é a forma com maior prevalência de 

prescrição para libração de aerossóis. Os IPDs são utilizados para administração de 

broncodilatadores. Quando utilizado de adequadamente, mostram-se tão eficientes quanto os 

outros nebulizadores para liberação de medicamentos. O manejo inadequado do IPD pode 

interferir diretamente nos sintomas, frequência e duração das crises asmáticas. (WILKINS, 

2009; 2) 

O IPD é um frasco de metal que em seu interior aloja o fármaco prescrito com partículas 

variando de 0,5 a 5 “µm". Os três mecanismos de deposição nas vias aéreas são: impactação 

inercial, sedimentação e difusão, entretanto, qual quer um deles afeta a oferta nas vias aéreas 

inferiores. Para o sucesso da administração do fármaco utilizando o IPD depende da técnica de 

utilização. A descoordenação entre o disparo do IPD e a inspiração são ações que levam ao 

fracasso da administração do fármaco pelo IPD. Recomenda-se que o profissional prescrito 

demonstre o manejo correto do IPD ou que indique o espaçador para acoplar ao IPD, pois este 

minimiza a dificuldade de coordenação para o disparo do dispositivo. (WILKINS, 2009) 

A técnica de manejo ideal de utilização de um IPD consiste em: 1) Aquecer o frasco do 

IPD à temperatura da mão ou corpórea e agite-o vigorosamente; 2) Monte o aparelho e destampe 

a peça bucal, certificando-se de que não existem objetos frouxos no dispositivo; 3) Abra bem a 

boca, mantenha a língua abaixada; 4) Segure o IPD com o frasco direcionado para baixo e a 

saída direciona para a boca; 5) Posicione o IPD aproximadamente a 4 cm distante da boca; 6) 

Realizar uma expiração normalmente antes do uso; 7) Quando começar a inspirar lentamente, 
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dispare o IPD, continue a inspiração até atingir a capacidade pulmonar total; 8) Segure a 

inspiração por até 10 segundos; 9) Aguarde 1 minuto entre as bombeadas; 10) Desmonte o IPD 

e tampe novamente a peça bucal. (WILKINS, 2009; DALCIN, 2014) 

IPD é a forma com maior prevalência de prescrição para liberação de aerossóis. Os 

sprays são utilizados para administração de broncodilatadores e quando utilizados 

adequadamente, mostram-se tão ou mais eficientes quanto os outros nebulizadores para 

liberação de medicamentos. O manejo inadequado do IPD pode interferir diretamente nos 

sintomas, frequência e duração das crises asmáticas. 

 

JUSTIFICATIVA 

Este estudo pode contribuir para delinear o fenótipo asmático, qualidade de vida e sono 

em acadêmicos para futuras elaborações de campanhas de promoção de saúde. IPD é a forma 

com maior prevalência de prescrição para liberação de aerossóis. Os sprays são utilizados para 

administração de broncodilatadores e quando utilizados adequadamente, mostram-se tão ou 

mais eficientes quanto os outros nebulizadores para liberação de medicamentos. O manejo 

inadequado do IPD pode interferir diretamente nos sintomas, frequência e duração das crises 

asmáticas.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Delinear o perfil da crise asmática e o fluxo expiratório máximo da amostra.  

 

Objetivo Específico 

Mensurar a qualidade de vida. 

Relacionar a qualidade do sono com a frequência da crise asmática. 

 

HIPÓTESE 

Os que forem orientados em sessão educativa melhorarão quanto aos sintomas, 

frequências e duração das crises asmáticas. 

 

RISCOS 

Risco mínimo para o desencadeamento da hiper-responsividade brônquica na 

mensuração do fluxo expiratório máximo pelo uso repetitivo do equipamento peak flow, 

utilizado para mensuração do pico de fluxo expiratório. O sintoma descrito poderá ser 
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reversível, e o sujeito da amostra estará sendo acompanhado pela equipe do estudo durante a 

realização deste teste. 

 

BENEFÍCIOS  

 Direcionar campanhas de promoção de saúde para indivíduos asmáticos. 

 

DESFECHO PRIMÁRIO 

Os fenótipos serão heterogêneos em relação ao controle e classificação da asma. 

 

DESFECHO SECUNDÁRIO 

Melhora na qualidade de vida e do sono. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

Há poucos trabalhos na literatura trabalho cientifico delineando os fenótipos asmáticos 

em acadêmicos, 

 

METODOLOGIA 

Pesquisa caracterizada como experimental controlada e randomizada. Será realizada nas 

dependências do Centro Integrado de Saúde (CIS), localizado na Rua Frei Gaspar, 131, Mooca, 

São Paulo/SP, no período de 01/09/2014 à 30/10/2014, a pesquisa está sendo submetida ao CEP 

da Universidade Anhembi Morumbi.  

A amostra será composta por 20 indivíduos. Os critérios de inclusão para participar da 

pesquisa serão: Estudantes da Universidade Anhembi Morumbi, asmáticos, com idade entre 18 

e 25 anos e que utilizem ou utilizaram o IPD. Os critérios de exclusão são: Que possua distúrbio 

osteomioarticular agudo que o impeçam de utilizar o IPD, também serão excluídos da pesquisa 

os indivíduos que não realizaram todas as medidas do fluxo expiratório máximo (FEM). 

Os instrumentos que serão utilizados nesta pesquisa são: O questionário de anamnese 

constituído de 12 questões; O Questionário de Controle da Asma (ACQ-6) constituído de 6 

questões, com o objetivo de mensurar o controle da asma como definido pelas diretrizes 

internacionais; O Questionário de qualidade de vida (WHOQOL-bref) constituído de 26 

questões objetivas, sendo duas questões gerais de qualidade de vida e as demais se dividindo 

em 4 domínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente. Tendo como objetivo 

avaliar a qualidade de vida segundo a OMS; O Questionário de índice de qualidade de sono de 

Pittsburgh (PSQI-BR) constituído de 10 questões, com o objetivo de mensurar a qualidade do 
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sono.  A soma da pontuação máxima desse instrumento é de 21 pontos, sendo os escores 

superior a cinco pontos indicativos de qualidade ruim.  

Todos os indivíduos serão submetidos aos questionários e a mensuração do fluxo 

expiratório máximo, este será realizado durante cinco dias seguidos, no mesmo horário e com 

o mesmo instrumento de mensuração do FEM. 

Apenas no primeiro dia de intervenção, serão aplicados os questionários e será realizado 

a primeira mensuração do FEM que se seguirá por mais quatro dias, totalizando cinco dias de 

mensuração do FEM. 

Os dados coletados serão armazenados e analisados no programa Epi Info, versão 3.2.2 

e convertidos em planilhas do programa Microsoft Excel 2013, para a confecção de gráficos e 

tabelas análise dos dados quantitativos utilizaram-se medidas de tendência central, distribuição 

qui-quadrado e teste não paramétrico de Taylor. Os valores foram considerados estatisticamente 

significantes quando p ≤0,05 / intervalo de confiança de 95% 

 

CRONOGRAMA  

 

  
 F M A M J J A S O N 

Elaboração e discursão do Projeto           

Plataforma Brasil           

Reunião Sobre o Tema           

Levantamento da amostra           

Levantamento de dados           

Analise dos resultados           

Discussão/Conclusão           

Entrega do TCC           



 

7 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. WILKINS, RL; STOLLER, JK; KACMAREK, RM. EGAN Fundamentos de Terapia 

Respiratória. 9º ed. Elsevier: Barueri, 2009. 

 

2. DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E 

TISIOLOGIA PARA O MANEJO DA ASMA. J. BRAS. PNEUMOL. V.38, SUPL. 1, 

2012. DISPONÍVEL EM <http://www.sbpt.org.br/downloads/arquivos/COM_ASMA 

/SBPT_DIRETRIZES_MANEJO_ASMA_SBPT_2012.pdf> 

 

3. GOLDMAN, L; AUSIELLO, D. Cecil Medicina. 23º ed. Elsevier: Rio de Janeiro, 2009. 

 

4. DALCIN, Paulo de Tarso Roth et al. Fatores relacionados ao uso incorreto dos 

dispositivos inalatórios em pacientes asmáticos. J. Bras. Pneumol. São Paulo, p. 13-20. 

out. 2014. 

 

5. BATEMAN, ED; et al. Global strategy for asthma management and prevention: GINA 

executive summary. Eur Respir J, 2008.  

 

6. TARANTINO, AB. Doenças Pulmonares. 6º ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008. 

 

7. CAETANO, L; HASEGAWA, C. Educação e adesão em asma. Rev. J. bras. pneumol. 

vol.27 no.2 São Paulo 2013. 

 

8. GAZZOTTI, M et al. Nível de controle da asma e seu impacto nas atividades de vida 

diária em asmáticos no Brasil. Rev. J. bras. pneumol. vol.39 no.5 São Paulo set./out. 

2013. 

 

9. VIANNA, FLÁVIA ET AL. ASMA E COMORBIDADES. REV. J. BRAS. 

PNEUMOL. VOL.27, NO.2 SÃO PAULO 2013. 

 

  



 

8 

 

ANEXO 1 

 

Questionário sobre controle de asma (ACQ) 

(Portuguese version for Brazil) 

Por favor, responda as questões de 1 a 6:  

Circule o número da resposta que melhor descreve como você tem estado durante os últimos  

sete dias:  

1. Em média, durante os últimos sete dias, o quão frequentemente você se acordou, por 

causa de sua asma, durante a noite?  

0.  Nunca  

1. Quase nunca  

2.  Poucas vezes  

3.  Várias vezes  

4.  Muitas vezes  

5.  Muitíssimas vezes  

6. Incapaz de dormir devido a asma  

2. Em média, durante os últimos sete dias, o quão ruins foram os seus sintomas da asma, 

quando você se acordou pela manhã?  

0.  Sem sintomas  

1.  Sintomas muito leves  

2.  Sintomas leves  

3.  Sintomas moderados  

4.  Sintomas um tanto graves  

5.  Sintomas graves  

6. Sintomas muito graves  

3. De um modo geral, durante os últimos sete dias, o quão limitado você tem estado em 

suas atividades por causa de sua asma?  

0.  Nada limitado  

1.  Muito pouco limitado  

2.  Pouco limitado  

3.  Moderadamente limitado  

4.  Muito limitado  

5.  Extremamente limitado  
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6.  Totalmente limitado  

4. De um modo geral, durante os últimos sete dias, o quanto de falta de ar você teve por 

causa de sua asma?  

0.  Nenhuma  

1.  Muito pouca  

2.  Alguma  

3.  Moderada  

4.  Bastante  

5.  Muita  

6.  Muitíssima 72 

5. De um modo geral, durante os últimos sete dias, quanto tempo você teve chiado?  

0. Nunca  

1. Quase nunca  

2. Pouco tempo  

3. Algum tempo  

4. Bastante tempo  

5. Quase sempre  

6. Sempre 

6. Em média, durante os últimos sete dias, quantos jatos/inalações de sua bombinha de  

broncodilatador de curta-ação (ex: Aerolin/Bricanyl) você usou por dia?  

(* Se você não tiver certeza em como responder esta questão, por favor, solicite auxílio)  

0. Nenhum(a)  

1. 1 - 2 bombadas/inalações na maioria dos dias  

2. 3 - 4 bombadas/inalações na maioria dos dias  

3. 5 - 8 bombadas/inalações na maioria dos dias  

4. 9 - 12 bombadas/inalações na maioria dos dias  

5. 13 - 16 bombadas/inalações na maioria dos dias  

6. Mais que 16 bombadas/inalações na maioria dos dias 
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ANEXO 2 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde 

e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem certeza 

sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece 

mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. 

 

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos 

perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas últimas semanas. 

Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 

 Nada 
Muito 

Pouco 
Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio de que 

necessita? 
1 2 3 4 5 

 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o apoio 

de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o número 4 se você 

recebeu "muito" apoio como abaixo. 

 Nada 
Muito 

Pouco 
Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio de que 

necessita? 
1 2 3 4 5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. 

 

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta. 

1 

 
Muito 

ruim 
Ruim 

Nem ruim 

Nem boa 
Boa Muito boa 

Como você avaliaria sua qualidade 

devida? 
1 2 3 4 5 

 

2  
Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito 

nem Insatisfeito 
Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 
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Quão satisfeito(a) você 

está com a sua saúde? 
1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 

  Nada 
Muito 

Pouco 

Mais ou 

Menos 
Bastante Extremamente 

3 

Em que medida você acha que sua dor 

(física) impede você de fazer o que 

você precisa? 

1 2 3 4 5 

4 

O quanto você precisa de algum 

tratamento médico para levar sua vida 

diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha que a sua 

vida tem sentido? 
1 2 3 4 5 

7 
O quanto você consegue se 

concentrar? 
1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se sente em sua 

vida diária? 
1 2 3 4 5 

9 

Quão saudável é o seu ambiente físico 

(clima, barulho, poluição, atrativos)? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer certas 

coisas nestas últimas duas semanas. 

  Nada 
Muito 

Pouco 
Médio Muito Completamente 

10 
Você tem energia suficiente para seu 

dia-a-dia? 
1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar sua aparência 

física? 

1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro suficiente para 

satisfazer suas necessidades? 

1 2 3 4 5 
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13 

Quão disponíveis para você estão as 

informações que precisa no seu dia-

a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 
Em que medida você tem 

oportunidades de atividade de lazer? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários  aspectos  

de sua vida nas últimas duas semanas. 

15 
 

Muito 

ruim 
Ruim 

Nem ruim 

Nem boa 
Boa 

Muito 

boa 

Quão bem você é capaz de se locomover? 1 2 3 4 5 

 

  
Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito 

Nem Insatisfeito 
Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 

16 
Quão satisfeito(a) você 

está com o seu sono? 
1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito(a) você 

está com sua capacidade 

de desempenhar as 

atividades do seu dia-a-

dia? 

1 2 3 4 5 

18 

Quão satisfeito(a) você 

está com sua capacidade 

para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 
Quão satisfeito(a) você 

está consigo mesmo? 
1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito(a) você 

está com suas relações 

pessoais (amigos, 

parentes, conhecidos, 

colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 

Quão satisfeito(a) você 

está com sua vida 

sexual? 

1 2 3 4 5 
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22 

Quão satisfeito(a) você 

está com o apoio que você 

recebe de seus amigos? 

1 2 3 4 5 

23 

Quão satisfeito(a) você 

está com as condições do 

local onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 

Quão satisfeito(a) você 

está com o seu acesso aos 

serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 

Quão satisfeito(a) você 

está com o seu meio de 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas coisas nas  

últimas duas semanas. 

26 

 Nunca 
Algumas 

vezes 
Frequentemente 

Muito 

Frequentemente 
Sempre 

Com que frequência você tem 

sentimentos negativos tais 

como mau humor, desespero, 

ansiedade, depressão? 

1 2 3 4 5 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? _________________________________ 
Quanto tempo você levou para preencher este questionário? _________________________ 
Você tem algum comentário sobre o questionário? _________________________________ 

 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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ANEXO 3 

 

INDÍCE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH - PSQI 

PITTSBURGH SLEEP QUALITY INDEX 

 

Instruções: 

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos usuais de sono durante o último 

mês somente. Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria dos dias e noites 

no último mês. Por favor, responda a todas as perguntas. 

 

1. Durante o mês passado, a que horas você foi deitar à noite, na maioria das vezes?  

Hora usual de deitar: ________________________________________________________ 

 

2. Durante o mês passado, quanto tempo (em minutos) você demorou para pegar no sono 

na maioria das vezes? 

Número de minutos ________________ 

 

3. Durante o mês passado, a que horas você geralmente levantou de manhã. 

Hora usual de levantas_________________ 

 

4. Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (Pode ser 

diferente do número de horas que você ficou na cama) 

Horas de sono por noite ________________ 

 

Para cada uma das questões seguintes, escolha uma única resposta, que você ache mais  

correta. Por favor, responda todas as questões. 

 

5. Durante o mês passado, com que frequência você teve dificuldade de dormir porque  

você... 

a) Não conseguiu adormecer em até 30 minutos 

(  ) Nenhuma no último mês 

(  ) Menos de 1 vez por semana 

(  ) 1 ou 2 vezes por semana 
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(  ) 3 ou mais vezes por semana 

b) Acordou no meio da noite ou muito cedo pela manhã 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana 

( ) 3 ou mais vezes por semana 

 

c) Precisou levantar para ir ao banheiro 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana 

( ) 3 ou mais vezes por semana 

 

d) Teve dificuldade para respirar 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana 

( ) 3 ou mais vezes por semana 

 

e) Tossiu ou roncou alto 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana 

( ) 3 ou mais vezes por semana 

f) Sentiu muito frio 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana 

( ) 3 ou mais vezes por semana 

g) Sentiu muito calor 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana 
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( ) 3 ou mais vezes por semana 

 

h) Teve sonhos ruins ou pesadelos 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana 

( ) 3 ou mais vezes por semana 

i) Sentiu dores 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana 

( ) 3 ou mais vezes por semana 

j) Outra(s) razão(ões), por favor  

Descreva:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Com que frequência você teve dificuldade para dormir devido a esta razão: 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana 

( ) 3 ou mais vezes por semana 

 

6. Durante o mês passado como você classificaria a qualidade do seu sono de uma maneira 

geral? 

( ) Muito boa 

( ) Boa 

( ) Ruim 

( ) Muito ruim 

 

7. Durante o mês passado com que frequência você tomou medicamento (prescrito ou “por 

conta própria”) para lhe ajudar a dormir? 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana 
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( ) 3 ou mais vezes por semana 

8. Durante o mês passado, com que frequência você teve problemas para ficar acordado 

enquanto dirigia, comia ou participava de uma atividade social (festa, reunião de amigos, 

trabalho ou estudo) 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana 

( ) 3 ou mais vezes por semana 

 

9. Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de ânimo para realizar suas 

atividades diárias? 

( ) Nenhuma indisposição nem falta de ânimo 

( ) Pequena indisposição e falta de ânimo 

( ) Moderada indisposição e falta de ânimo 

( ) Muita indisposição e falta de ânimo 

 

10. Você tem um(a) parceiro(a) ou colega de quarto? 

( ) Não  

( ) Parceiro ou colega, mas em outro quarto 

( ) Parceiro no mesmo quarto, mas não na mesma cama 

( ) Parceiro na mesma cama 

 

Se você tem um(a) parceiro(a) ou colega de quarto, pergunte a ele(a) com que frequência 

no último mês você teve... 

a) Ronco alto: 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana 

( ) 3 ou mais vezes por semana 

 

b) Longas paradas na respiração enquanto dormia: 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 
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( ) 1 ou 2 vezes por semana 

( ) 3 ou mais vezes por semana 

c) Contrações ou puxões nas pernas enquanto você dormia: 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana 

( ) 3 ou mais vezes por semana 

d) Episódios de desorientação ou de confusão durante o sono: 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana 

( ) 3 ou mais vezes por semana 

 

e) Outras alterações (inquietações) enquanto você dorme; por favor, 

descreva:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

( ) Nenhuma no último mês 

( ) Menos de 1 vez por semana 

( ) 1 ou 2 vezes por semana 

( ) 3 ou mais vezes por semana 
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ANEXO 4 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

“Avaliação da qualidade de vida, qualidade do sono e fenótipos asmáticos em 

universitários” 

 

Você está sendo convidado para participar do estudo “Avaliação da qualidade de vida, 

qualidade do sono e fenótipos asmáticos em universitários”, cujo objetivo é delinear o perfil 

da crise asmática e o fluxo expiratório máximo, qualidade de vida e sono e o conhecimento 

sobre como controla a crise asmática. 

A sua participação neste estudo é voluntária e antes de decidir se irá ou não participar 

deste estudo é importante que você leia as informações a seguir e tire todas as suas dúvidas.  

Você começará respondendo a quatro questionários que avaliarão seu conhecimento 

sobre o controle da asma, qualidade do sono e de vida e os sintomas relacionados a asma. Em 

seguida, será mensurado o pico de fluxo expiratório em um aparelho, procedimento esse, 

totalmente indolor. Dados da literatura médica indicam que os exames aos quais você será 

submetido são seguros. Durante a realização da coleta do fluxo expiratório máximo o risco é 

mínimo de ocorrer um evento de hiper-responsividade brônquica durante a mensuração do fluxo 

expiratório máximo realizado pelo equipamento peak flow. O sintoma descrito poderá ser 

reversível, e você estará sendo acompanhado pela equipe do estudo durante todos os momentos. 

Qualquer problema ou emergência, favor entrar em contato com a equipe do projeto ou 

diretamente com a Profa. Dra. Patrícia Daniele Piaulino de Araújo. 

A sua participação neste estudo é totalmente voluntária. Se você decidir participar, você 

ainda terá a liberdade de, a qualquer momento, parar de realizar os procedimentos deste estudo, 

sem ter que dar nenhuma explicação.  

Sua participação neste estudo será estritamente confidencial. Você não será identificado 

em nenhum relatório ou publicação resultante deste estudo. Se você, a qualquer momento, tiver 

mais alguma dúvida relacionada ao estudo, favor contactar o David Matos, Tel.: 11 9 8308-

7865. Caso haja dúvidas relacionadas com seus direitos legais, favor contactar o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Anhembi Morumbi, através do tel. 11 2790-4658, com o 

Dr. Carlos Jorge Rocha de Oliveira. 

 

Consentimento: 
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Com base no texto escrito acima, concordo em participar do estudo.  

 

 

 

 

__________       ________________________________________ __________________ 

Data             Assinatura do Paciente ou Representante Legal  Nome do Paciente  

 

 

 

 

 

 

__________       ________________________________________ __________________ 

Data            Assinatura da Testemunha  Nome da Testemunha  
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ANEXO 5 

 

Questionário Anamnese 

 

Nome:___________________________________________ Dt. Nasc.: ____/____/_______  

Estado Civil: _________ Sexo: ____ Grau de Escolaridade:  _________________ 

 

Por favor, responda as questões de 1 a 12: 

1.Tabagismo:   Sim, Quantos cigarros dia: _______     Não 

2. Bebidas Alcoólicas:  Não  Socialmente  Frequentemente  Dependente 

3. Doenças:  HAS |  Diabetes |  Obesidade |  Cardiovascular |  

 Osteomioarticular  Outras/Obs.: ________________________________________ 

4. Você já recebeu orientações sobre como controlar suas crises asmáticas?  

 Sim   Não | Comentário: ______________________________________________ 

5. Se a resposta anterior for sim. Quais foram as orientações que você recebeu? 

6. Você sabe o que pode desencadear uma possível crise de asma em você? 

7. Quando ocorreu a última crise? ____________________________________ 

8. Usa ou já usou regularmente corticoide inalatório? 

 Sim, por quanto tempo? __________    Não 

9. Apresentou infecção recente do trato respiratório superior ou sinusite?  

 SIM   NÃO 

10. Teve recentemente pneumonia?  

 SIM   NÃO 

11. Tem história de intubação ou admissão em UTI por exacerbação de asma?  

 SIM   NÃO 

12. Você acha que orientações sobre a asma foram importantes para o controle das 

crises? 

 SIM   NÃO | Comentário: __________________________________________ 

 


