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RESUMO

A asma brônquica é uma doença caracterizada por sintomas como tosse, sibilos e dispneia,

sendo  considerada  a  principal  doença  respiratória  a  acometer  gestantes  e,  quando  mal

controlada, está associada a maior risco de complicações na gravidez como pré-eclâmpsia,

prematuridade e recém-nascidos de baixo peso ao nascer.

Com o surgimento dos broncodilatadores e corticoides inalados houve um melhor controle

das crises de asma, o que gerou um aumento do interesse também quanto à avaliação da

qualidade de vida dos pacientes. Contudo, pouco há sobre a qualidade de vida em gestantes

asmáticas.

Sendo assim, este constitui um estudo observacional, analítico, transversal, cujo objetivo foi

avaliar a associação entre o controle da asma e a qualidade de vida de pacientes asmáticas

gestantes.  Utilizou-se a classificação do  Global  Initiative for Asthma  (GINA) e o  Asthma

Control Test (ACT) para a determinação do controle da asma. A qualidade de vida foi avaliada

pelo uso do questionário do Hospital Saint George na Doença Respiratória (SGRQ).

Foram selecionadas 51 gestantes atendidas no Ambulatório de Asma na Gravidez do Hospital

das Clínicas de Pernambuco – UFPE. A idade média das pacientes foi de 26,4 + 5,7 anos e

idade  gestacional  média  de  24,4  + 6,8  semanas,  com variações  de  11  a  37  semanas  de

gestação. Foram evidenciadas correlações negativas significativas entre os escores do ACT e

todos os domínios do SGRQ: escore total (r = −0,73; p < 0,001); de sintomas (r = −0,739; p <

0,001); de atividades (r = −0,605; p < 0,001); e de impacto (r = −0,604; p < 0,001). Pacientes

classificadas como controladas pelo GINA também apresentaram menores médias do SGRQ

ou seja, melhor qualidade de vida. 

Observou-se,  neste  estudo,  elevada correlação entre  o controle  da asma pelo ACT e pelo

GINA e  que  gestantes  portadoras  de  asma  controladas  clinicamente  apresentaram melhor

qualidade de vida.

Palavras-chave: Asma. Gravidez. Qualidade de vida.
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ABSTRACT

Bronchial  asthma  is  a  disease  characterized  by  symptoms  such  as  cough,  wheezing  and

dyspnea, being considered the main respiratory disorder to affect pregnant women and, when

poorly  controlled,  is  associated  with  increased  risk  of  pregnancy  complications  such  as

preeclampsia, premature birth and newborn low birth weight.

With the advent of bronchodilators and corticoids was possible to achieve a better asthma

control, which also led to an increased interest regarding the assessment of patient's quality of

life. However, little is known about the quality of life in asthmatic pregnant women.

Thus, this is an observational cross-sectional study, analytical, whose aim was to evaluate the

association between asthma control and quality of life of pregnant asthmatic patients. We used

the classification of the Global Initiative for Asthma (GINA) and the Asthma Control Test

(ACT) for the determination of asthma control. The quality of life was assessed by use of the

Saint George's Respiratory Questionnaire (SGRQ).

51 pregnant women seen at the Asthma in Pregnancy' Clinic of the Hospital das Clínicas of

Pernambuco-UFPE (Recife-Brazil) were selected. The mean age of patients was 26.4 + 5.7

years  and  mean  gestational  age  was  24.4  ±  6.8  weeks,  with  variations  11-37  weeks  of

gestation. Negative correlations were found with significance between ACT scores and all

domains of the SGRQ: Total (r = -0.73, p <0.001); symptoms (r = -0.739, p <0.001); activities

(r = -0.605, p <0.001); and impact (r = -0.604, p <0.001). Patients classified as controlled by

GINA also had lower mean scores of the SGRQ, what means a better quality of life. 

Was observed, in this study, high correlation between the classification of asthma control by

ACT and GINA, and that pregnant women with clinically controlled asthma had better quality

of life.

Key-words: Asthma. Pregnancy. Quality of life.
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1. APRESENTAÇÃO  

A asma brônquica é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que normalmente

se associa à limitação variável do fluxo de ar e a sintomas como dispneia e sibilos difusos

(LEITE et al., 2008).  Constitui a principal doença respiratória a acometer mulheres grávidas

(MURPHY; GIBSON, 2011). Um mau controle da asma durante a gravidez está associado a

maior risco de ocorrência de pré-eclâmpsia, prematuridade, recém-nascidos de baixo peso e

malformações congênitas (SCHATZ et al., 2010).

Com a utilização de drogas inalatórias, foi possível obter melhor controle da asma.

Assim,  nos  últimos  anos  houve  aumento  do  interesse  dos  clínicos  e  pesquisadores  em

investigar  também a  qualidade  de  vida  dos  pacientes  asmáticos  como  um parâmetro  de

avaliação desse estado de controle.

No  entanto,  há  poucos  estudos  que  descrevem a  qualidade  de  vida  em gestantes

asmáticas  e  que  avaliem  a  influência  do  controle  da  asma  na  qualidade  de  vida  destas

pacientes. A escassez de estudos dessa natureza ressalta a importância deste trabalho, cujo

objetivo foi determinar a associação entre o controle da doença e a qualidade de vida em

gestantes asmáticas. 

Esta dissertação, apresentada ao colegiado do Programa de Pós-Graduação do Centro

de  Ciências  da  Saúde  da  Universidade  Federal  de  Pernambuco  (PPG/CCS/UFPE)  para

obtenção do grau de mestre foi elaborada em quatro capítulos. O primeiro capítulo consta de

um  referencial  teórico,  o  segundo  descreve  a  metodologia  utilizada  para  elaboração  da

pesquisa e  o terceiro capítulo traz o artigo original  intitulado CONTROLE DA ASMA E

QUALIDADE DE VIDA EM GESTANTES ASMÁTICAS. 

No último capítulo constam as considerações finais com breves comentários quanto

aos principais achados da pesquisa.
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2. CAPÍTULO I – REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Introdução

A  asma  brônquica  é  uma  doença  inflamatória  crônica  caracterizada  por  uma

responsividade  exagerada  das  vias  aéreas  a  estímulos  (alérgenos)  que  seriam inócuos  em

pessoas comuns, o que ocasiona uma obstrução das mesmas e sintomas como dispneia, tosse,

episódios recorrentes de sibilância e aperto no peito (GINA, 2014). A etiologia da asma ainda

é  desconhecida,  no  entanto,  existem vários  fatores  identificados  como desencadeantes  de

crises agudas, por exemplo, infecções virais, mudanças climáticas, refluxo gastroesofágico,

alérgenos e exercício (NAMAZY; SCHATZ, 2011).

É  uma das  doenças  crônicas  mais  comuns  no mundo,  que  acomete  cerca  de  300

milhões de indivíduos. Pode ser classificada em asma intermitente, quando os sintomas são

infrequentes, ou persistente, neste caso com a subclassificação em leve, moderada e grave

(SBPT, 2012). Esta doença respiratória ocorre tanto em crianças quanto em adultos em todas

as suas fases da vida, inclusive no período gestacional.

A  asma  constitui  a  principal  doença  respiratória  em  mulheres  em  idade  fértil

(BELANGER  et  al.,  2010),  acometendo  até  8%  das  grávidas  (KWON;  BELANGER;

BRACKEN, 2003). Estudo realizado no Recife – Brasil em 2012 evidenciou que a asma foi

responsável por 7,8% dos internamentos de gestantes por causas não obstétricas em unidades

de terapia intensiva (COÊLHO et al., 2012). 

O quadro clínico da asma pode se alterar ao longo da gravidez, uma vez que um terço

das pacientes apresenta melhora dos sintomas durante a gestação, um terço piora e o restante

permanece  com  sintomatologia  inalterada  (MAUAD  FILHO  et  al.,  2001).  Sintomas  de

refluxo e a broncoconstricção provocada pelo aumento da concentração de prostaglandinas F

seriam  alguns  dos  fatores  responsáveis  pela  piora  da  asma  na  gravidez  (LICCARDI;

D’AMATO;  D’AMATO,  1998;  REES  et  al.,  1990). No  puerpério,  a  gravidade  da  asma

costuma retornar aos padrões pré-concepcionais da paciente. O comportamento clínico que

ocorre  durante  uma gravidez tende a  se  repetir  em gestações  futuras  (TAN; THOMSON,

2000).
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São considerados alguns dos fatores de risco para a ocorrência de exacerbações da

asma  em  adultos  e  também  na  gravidez:   a  asma  grave,  não  aderência  ao  tratamento

medicamentoso, infecções virais e obesidade (ALI; ULRIK, 2013).

Gestantes asmáticas apresentam maior risco de complicações na gravidez como pré-

eclâmpsia,  prematuridade,  recém-nascidos  de  baixo  peso  e  malformações  congênitas

(DOMBROWSKI; SCHATZ, 2010; MURPHY; GIBSON, 2011), além de que, nas pacientes

com asma grave ocorre maior necessidade de interrupção da gravidez por cesariana  (BLAIS;

KETTANI; FORGET, 2014). Por esses motivos é necessário um tratamento eficaz da asma.

A conduta terapêutica na gravidez pouco difere do tratamento convencional de adultos.

A crise de asma aguda deve ser tratada com β2-agonista de curta ação, de preferência,  o

salbutamol (droga classe C pela classificação do Food and Drugs Administration – FDA, ou

seja, não existem estudos adequados em humanos, mas os benefícios justificam os possíveis

riscos) (SBPT, 2012).  

Para  controle  das  pacientes  portadoras  de  asma  persistente,  o  uso  de  corticoides

inalatórios  é  indicado,  sendo  a  budesonida  a  droga  de  escolha  por  ser  classe  B  pela

classificação do FDA (SBPT, 2012). No entanto,  uma revisão da literatura demonstrou que a

beclometasona (classe C na gravidez) tem eficácia e segurança semelhante às demais drogas

utilizadas,  como  broncodilatadores  ou  outros  corticoides  (DE  AGUIAR  et  al.,  2013).

Pacientes mal controladas apenas com o uso de corticoides inalatórios se beneficiam com a

associação  de  drogas  beta-agonistas  de  longa  ação  (LABA)  (VATTI;  TEUBER,  2012).

Eltonsy, em 2011, evidenciou maior prevalência de malformações com o uso de LABA. No

entanto, destacou que tal resultado poderia ser decorrente da maior gravidade da asma das

pacientes avaliadas e não devido ao uso da medicação (ELTONSY; FORGET; BLAIS, 2011).

Segundo as diretrizes da Global Initiative for Asthma (GINA), o objetivo principal do

tratamento da asma é atingir o controle da doença, o que idealmente representaria ausência de

sintomatologia  e  normalização  da  função  pulmonar.  Diversos  questionários  foram

desenvolvidos  para  avaliar  o  controle  clínico  da  asma.  Eles  permitem  fornecer  valores

numéricos para distinguir diferentes níveis de controle da doença (GINA, 2014). No Brasil,

existem 3 questionários validados:  Asthma Control Questionnaire (ACQ),  Asthma Control

Scoring System (ACSS) e o Asthma Control Test (ACT) (SBPT, 2012).

O  ACQ  foi  desenvolvido  por  Juniper  et  al.  em  1999.  A versão  completa  deste

questionário possui sete questões, sendo 5 referentes a sintomas de asma, uma questão refere-
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se ao uso de medicação β2-agonista de resgate e a sétima pergunta avalia a função pulmonar

por meio do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF
1
) (JUNIPER et al., 1999).

O escore final do questionário é a média da pontuação das respostas, podendo variar de 0

(asma totalmente controlada) a 6 pontos (asma não controlada) (LEITE et al., 2008).

LeBlanc et al. criaram em 2007 o ACSS (LEBLANC et al., 2007), o qual foi validado

no Brasil em 2010 (TAVARES et al., 2010) e constitui o questionário que permite avaliar a

asma sob 3 domínios: clínico, fisiológico e inflamação das vias aéreas. Ele possui oito itens

cujo escore é dado em valores percentuais, sendo considerado asma controlada percentuais >

80%. O que o diferencia do anterior é, fundamentalmente, a inclusão da análise da proporção

de eosinófilos no escarro induzido, o que torna a sua aplicação mais complexa (LEBLANC et

al., 2007).

O ACT foi criado em 2004 e constitui um questionário que avalia sinais, sintomas e

necessidade de uso de medicação de resgate (NATHAN et al., 2004). Foi validado no Brasil

em 2010 (ROXO et al., 2010) e é constituído por 5 questões, com um escore variando entre 5

e 25 pontos,  sendo considerada asma controlada um escore a partir  de 20 pontos (SBPT,

2012). Conforme orientação do National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI), a asma

pode ser classificada em controlada (ACT > 20), parcialmente controlada (ACT entre 16-19) e

não  controlada  (ACT  < 15)  (NHLBI,  2011).  Este  questionário,  ao  contrário  dos  citados

anteriormente,  avalia o controle da asma ao longo do último mês,  e não apenas por uma

semana. O que o diferencia dos outros dois é o fato de não incluir uma medida fisiológica de

obstrução brônquica como o volume expiratório forçado no 1º segundo (VEF
1
)
 
ou pico de

fluxo expiratório (PEF).

Nos últimos anos, com os avanços no tratamento da asma, foi possível atingir  um

maior controle da doença e das crises agudas, com melhora do prognóstico clínico da doença.

Dessa forma, houve um aumento da preocupação também quanto à  qualidade de vida do

paciente asmático (SCALA; NASPITZ; SOLÉ, 2004). Já foi demonstrado na população geral

que o controle da doença em pacientes com asma moderada e grave proporciona uma melhora

substancial na sua qualidade de vida (PEREIRA et al., 2011).

O  conceito  de  qualidade  de  vida  (QV)  foi  introduzido  no  Index  Medicus há

aproximadamente 40 anos. Calman, em 1984, descreveu QV como sendo a diferença entre o

que é desejado na vida pelo indivíduo e o que é alcançável. Paul Jones, em 1991, definiu QV
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como a quantificação do impacto da doença nas atividades de vida diária e bem- estar do

paciente de maneira formal e padronizada (JONES; QUIRK; BAVEYSTOCK, 1991).

Desde  a  década  de  1970  houve  o  desenvolvimento  de  diversos  questionários  de

avaliação  de  qualidade  de  vida.  Os  questionários  genéricos  foram os  primeiros  a  serem

desenvolvidos e avaliam pacientes com qualquer tipo de doença. Já os questionários doença-

específica são mais utilizados para avaliar o impacto de uma doença específica e quantificar

as variações após o tratamento (PAGANI; PAGANI JUNIOR, 2006).

Para  avaliação da  qualidade  de  vida  em pacientes  asmáticos  podem ser  utilizados

questionários  genéricos,  específicos  para  doenças  pulmonares  ou  específicos  para  a  asma

(SCALA; NASPITZ; SOLÉ, 2004). No Brasil, no entanto, não houve validação de nenhum

questionário específico para asma.

Sendo assim, no Brasil, é comum o uso do questionário do Hospital Saint George na

Doença  Respiratória  (SGRQ),  um questionário  específico  para  doença  pulmonar.  Ele  foi

validado para a língua portuguesa em 2000, em pacientes com doença pulmonar obstrutiva

crônica, porém também pode ser utilizado para avaliação da qualidade de vida de pacientes

asmáticos. O SGRQ aborda os aspectos relacionados a três domínios: sintomas, atividades e

impactos psicossociais que a doença respiratória inflige ao paciente. Cada domínio possui um

escore  máximo e  a  pontuação do paciente  é  expressa  em percentual  desse  máximo,  que,

quando > 10%, indica qualidade de vida comprometida (SOUSA; JARDIM; JONES, 2000).

Em  2006,  Camelier  validou  uma  nova  versão  para  o  Brasil  do  SGRQ,  substituindo  as

respostas  “sim”  e  “não”  por  “concordo”  e  “não  concordo”,  com o  intuito  de  facilitar  a

compreensão das questões (CAMELIER et al., 2006).

Leander, em 2012, sugeriu que fatores como sexo feminino, tabagismo, presença de

sintomas  e  alergias  estão  associados  com  pior  qualidade  de  vida  do  paciente  asmático

(LEANDER  et  al.,  2012).  Estudos  demonstraram que  pacientes  portadores  de  asma  não

controlada apresentam maior prevalência de sintomas de ansiedade e depressão (GOLDNEY

et al., 2003; VIEIRA et al., 2011).

A gravidez constitui uma fase de intensas transformações na vida da mulher. Embora

seja um evento fisiológico,  ela causa alterações na sua qualidade de vida (FERNANDES;

VIDO,  2009).  Contudo,  pouco  há  publicado sobre  a  avaliação  da  qualidade  de  vida  em

gestantes asmáticas. 
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Nickel et al., em 2006, realizaram estudo prospectivo, randomizado, controlado, com

o objetivo  de  avaliar  a  eficácia  da  técnica  de  relaxamento  muscular  progressivo  –  RMP

(alternância  entre  contração  e  distensão  da  musculatura)  e  as  consequentes  mudanças  na

qualidade de vida, parâmetros pulmonares, frequência cardíaca e pressão arterial de gestantes

asmáticas. Após um período de 8 semanas de aplicação da técnica, as pacientes submetidas ao

RMP apresentaram diminuição da pressão arterial sistólica, aumento do VEF
1
 e uma melhor

qualidade de vida (NICKEL et al., 2006).

Em 2010, Schatz et al. avaliaram a qualidade de vida em 310 gestantes com o uso do

Asthma Quality of Life  Questionnaire (AQLQ) e descreveram que a qualidade de vida no

início da gravidez está relacionada com subsequentes exacerbações da asma, porém não há

influência na morbidade perinatal (SCHATZ et al., 2010). 

Powell et al., em 2011, evidenciaram boa qualidade de vida nas gestantes asmáticas e

que, em sua grande maioria, elas apresentam uma visão positiva da sua doença. No entanto,

superestimam  os  riscos  teratogênicos  das  medicações  utilizadas,  principalmente,  os

corticoides (POWELL et al., 2011).

Portanto, verifica-se que a asma é uma doença frequente e que faz parte da rotina de

atendimento de gestantes. Deve-se ter como objetivo propiciar-lhes um maior controle clínico

da doença visando minimizar os sintomas, evitar complicações decorrentes de doença mal

controlada e também alcançar uma satisfatória qualidade de vida destas pacientes.

2.2 Justificativa

Com o advento das medicações inalatórias para o tratamento da asma, em especial os

corticoesteroides inalados, foi possível obter um melhor controle da doença, o que também

suscitou aumento do interesse em relação à qualidade de vida dos pacientes. Assim, passou a

ser o principal objetivo do tratamento a obtenção do controle da doença associado à melhora

da qualidade de vida.

No entanto, não encontramos estudos que façam a avaliação da qualidade de vida das

gestantes asmáticas com o uso de questionários específicos em comparação com o grau de

controle da doença.  Sendo assim, este trabalho se justifica pela iniciativa de avaliação da
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qualidade de vida de gestantes portadoras de asma atendidas em um serviço público da região

Nordeste do Brasil.

2.3 Objetivos

2.3.1 Geral

Avaliar a associação entre o controle da asma e a qualidade de vida relacionada à

saúde em gestantes asmáticas.

2.3.2 Específicos

- Descrever as pacientes asmáticas de acordo com a gravidade da doença;

- Comparar o controle da asma, segundo o ACT, com o escore de qualidade de vida;

- Comparar o controle da asma, segundo o GINA, com o escore de qualidade de vida;

- Verificar a associação entre o VEF
1
 e a qualidade de vida relacionada à saúde da gestante.

2.4 Hipóteses

- Pacientes com asma controlada apresentam melhor qualidade de vida;

- Baixos índices de VEF
1
 estão associados a pior qualidade de vida das gestantes asmáticas.
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3. CAPÍTULO II – MÉTODOS

3.1 Delineamento do estudo

Trata-se de um estudo observacional, analítico, transversal.

3.2 Local e período de realização do estudo

O estudo  foi  realizado  no ambulatório  de  Asma na  gravidez  e  no  Laboratório  de

Avaliação  Funcional  Pulmonar  do  Hospital  das  Clínicas  da  Universidade  Federal  de

Pernambuco, Recife - Brasil. Trata-se de um ambulatório pioneiro, criado em 2010, com o

intuito de fornecer acesso mais fácil para atendimento especializado das gestantes asmáticas.

O período da coleta foi de março de 2013 a maio de 2014.



21

3.3 População do estudo

As gestantes  acompanhadas  no ambulatório  de  Asma na gravidez  do Hospital  das

Clínicas  de  Pernambuco  (HC-UFPE),  no  período  do  estudo,  com  diagnóstico  de  asma

brônquica. Foram consideradas gestantes asmáticas aquelas que possuíam história clínica e

espirometria compatíveis ou aquelas que possuíam encaminhamento de médico especialista

confirmando o diagnóstico.

3.3.1 Critérios de inclusão

- Pacientes grávidas portadoras de asma brônquica confirmada.

- Idade igual ou superior a 18 anos.

- Idade gestacional superior a 8 semanas, sem limite máximo para entrada.

- Boa vitalidade fetal.

- Diagnóstico confirmado de asma.

3.3.2 Critérios de exclusão

- Pacientes com pneumopatias ou cardiopatias concomitantes.

- Pacientes com limitação cognitiva, o que poderia comprometer a resposta aos questionários.

- Presença de malformações fetais.

- Infecções respiratórias das vias aéreas inferiores nos últimos 30 dias.
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3.3.3 Cálculo da amostra

Foi utilizada uma amostra censitária, uma vez que não havia um número determinado

de mulheres que fariam parte da população de interesse do estudo no ano de 2013 (não existia

um número determinado de pacientes que seriam atendidas no ambulatório). Logo, ao invés

de  calcular  tamanho  da  amostra,  foi  realizado  o  censo  em um período  de  14  meses  de

atendimento (01 de março de 2013 a 31 de maio de 2014).

3.4 Definição de termos e variáveis

Gestante/grávida: Paciente com exame confirmatório de gestação: β-hCG positivo e exame

ultrassonográfico que evidencie embrião intra-útero com boa vitalidade.

Asma: Doença  inflamatória  crônica  caracterizada  por  uma  hiperresponsividade  das  vias

aéreas, o que ocasiona uma obstrução das mesmas e sintomas como dispneia (falta de ar),

tosse, episódios recorrentes de sibilância e aperto no peito. De acordo com a GINA, a asma

pode ser classificada quanto à gravidade em asma intermitente, persistente leve, moderada e

grave. Para determinar o controle da doença pode ser utilizada a classificação da GINA ou o

Asthma  control  test  (ACT),  os  quais  classificam os  pacientes  como  portadores  de  asma

controlada (ACT > 20), parcialmente controlada (ACT entre 16 e 19) e não controlada (ACT

< 15).

Pneumopatia: Qualquer  doença  pulmonar,  exceto  asma,  diagnosticada  até  a  primeira

avaliação do estudo.

Cardiopatia: Qualquer doença cardíaca que cause sintomas de dispneia.

Diagnóstico de asma na gravidez: Presença de sintomas (dispneia, tosse crônica, sibilância,

aperto no peito) associado à espirometria que evidencie VEF
1
 menor que 80% do previsto e

aumento de 7% do VEF
1
 em relação ao valor previsto após uso do broncodilatador.

Gestações: Número  de  gestações  tidas  pela  mulher  anteriormente,  independente  de  seu

resultado final (aborto, feto vivo, ectópica, por exemplo).

Paridade: Número de partos com idade gestacional superior a 22 semanas tidos pela mulher

anteriormente, independentemente da via de parto e/ou da vitalidade do concepto.

Antecedente  de  aborto: Número  de  abortos  tidos  pela  mulher  antes  da  gestação  atual,
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segundo consta no prontuário ou por relato da paciente.

Espirometria:  Exame que permite a medição do volume do ar inspirado e expirado e dos

fluxos  respiratórios,  auxiliando,  dessa  forma,  no  diagnóstico  dos  distúrbios  ventilatórios.

Quando o volume expiratório forçado do primeiro segundo (VEF1)  é  menor do que 80%

significa que há obstrução das vias aéreas. Caso haja melhora da obstrução com o uso de

drogas broncodilatadores sugere-se o diagnóstico de asma.

3.5 Instrumentos utilizados

•   Questionário de anamnese

Houve o preenchimento da ficha clínica da paciente pelo pesquisador, a qual incluía

dados gerais  de identificação e informações sociodemográficas,  anamnese direcionada aos

sintomas respiratórios, antecedentes obstétricos e dados da gravidez atual (Apêndice A).

 

•   Questionário de determinação da gravidade da asma

Para  determinar  a  gravidade  da  asma  brônquica  das  pacientes,  foi  utilizada  a

classificação  do  Global  Initiative  for  Asthma  (GINA,  2014),  a  qual  divide  a  asma  em:

persistente (leve, moderada e grave) ou intermitente (Anexo A).  Para tal classificação foram

avaliados sintomas da paciente, uso de medicações broncodilatadoras e dados da espirometria.

•   Questionários de determinação do controle da asma

Para determinar o controle da asma brônquica da paciente no momento da consulta

foram utilizadas as classificações do GINA e do ACT.
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Para a classificação do controle pelo GINA (Anexo B), foram avaliados os sintomas da

paciente, uso de medicações broncodilatadoras e dados da espirometria. Assim, a asma foi

classificada em controlada, parcialmente controlada e não controlada (GINA, 2014).

Para a classificação do controle pelo ACT (Anexo C), a paciente respondeu 5 questões,

cuja pontuação total variava entre 5 a 25 pontos. As perguntas abordaram a frequência dos

sintomas,  o  quanto  eles  atrapalharam  as  atividades  e  o  sono,  a  necessidade  de  uso  de

medicações broncodilatadoras e a visão da gestante quanto ao controle da sua doença  (ROXO

et al., 2010). De acordo com o escore, a asma foi classificada em controlada (ACT > 20),

parcialmente controlada (ACT entre 16-19) e não controlada (ACT < 15) (NHLBI, 2011).

•   Questionário de determinação da qualidade de vida

Para  determinar  a  qualidade  de  vida  das  gestantes  asmáticas  foi  utilizado  um

questionário doença-específico,  autoaplicável,  o questionário do Hospital  Saint  George na

doença respiratória (Anexo D). Este possui 76 itens que permitem a avaliação da qualidade de

vida em 3 domínios: sintomas, atividades e impactos psicossociais. Foi criado por Jones e

colaboradores em 1991 (JONES; QUIRK; BAVEYSTOCK, 1991) e validado no Brasil em

2000 (SOUSA; JARDIM; JONES, 2000). A qualidade de vida geral é avaliada pela soma da

pontuação de cada domínio.

Escores  elevados  indicam  maior  comprometimento  da  qualidade  de  vida.  Ao

responder  positivamente  às  perguntas,  o  paciente  eleva  o  escore  do  questionário.  Cada

domínio apresenta uma pontuação máxima: sintomas (662,5), atividades (1.209,1) e impactos

psicossociais  (2.117,8).  As  respostas  do  paciente  são  expressas  como  percentual  deste

máximo. Percentuais  > 10% indicam qualidade de vida comprometida (SOUSA; JARDIM;

JONES, 2000). 

3.6 Tabulação dos dados

As  informações  obtidas  foram  digitadas  em  um  banco  de  dados  utilizando-se  o

programa  LibreOffice  Calc 3.6.  As  fichas  clínicas  das  pacientes  foram  guardadas  no

ambulatório de Asma na Gravidez do HC – UFPE.
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3.7 Análise estatística

Para  análise  de  dados  o  banco  de  dados  na  planilha  eletrônica  LibreOffice  foi

exportado para o software  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0

onde  foi  realizada  a  análise.  Na  interpretação  dos  testes  estatísticos,  foi  admitida  uma

probabilidade de 5% de erro alfa. 

Para  avaliar  a  normalidade  dos  escores  de  qualidade  de  vida  foi  aplicado  o  teste

Kolmogorov-Smirnov. A concordância dos resultados encontrados nos exames ACT e GINA

foi avaliada através do coeficiente de concordância de Kappa.

No  caso  das  variáveis  qualitativas,  comparou-se  a  proporção  de  pacientes  nas

diferentes categorias através do teste Qui-quadrado de Pearson. Para comparar o escore de

qualidade de vida com os fatores pessoais e clínicos das gestantes, foi aplicado o teste t-

student, quando se tratava de fatores com dois níveis, e o teste da ANOVA para comparação

em fatores com três ou mais níveis.

3.8 Aspectos éticos

O  estudo  foi  submetido  à  apreciação  do  Comitê  de  ética  em  pesquisa  em  seres

humanos da UFPE e do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e aprovado sob o

número CAAE: 13025513.8.0000.5208.

O TCLE foi  obtido  antes  da  admissão  da  paciente  no  estudo.  O  pesquisador  foi

obrigado a garantir sua compreensão e esclarecer as eventuais dúvidas que a paciente possuía

antes da assinatura do mesmo (Apêndice B).

Nos casos em que a paciente não foi capaz de ler o consentimento, o mesmo foi lido

na presença de uma testemunha não relacionada com a pesquisa. A paciente que se considerou

incapaz de assinar foi orientada a colocar sua impressão digital no documento.

Foi enfatizado no momento do recrutamento das pacientes que a sua participação no

estudo  era  de  caráter  voluntário  e,  portanto,  não  haveria  para  ela  nenhuma  forma  de

remuneração.

O nome e contatos da paciente foram mantidos em local seguro e separados dos dados

coletados  para  o  estudo.  Os  dados  eletronicamente  armazenados  e  transmitidos  foram
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identificados  apenas  pelo  número  de  registro  da  paciente  na  pesquisa  e  os  nomes  das

pacientes não foram conhecidos pela equipe responsável pela análise dos dados.

O  estudo  não  interferiu  na  qualidade  de  atendimento  dado  tanto  em  relação  ao

acompanhamento pré-natal quanto ao manejo da asma. Seu objetivo maior foi obter dados que

pudessem melhorar a assistência futura das gestantes asmáticas.
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4.  CAPÍTULO  III  –  CONTROLE  DA  ASMA  E  QUALIDADE  DE  VIDA  EM

GESTANTES ASMÁTICAS.

4.1 Introdução

A  asma  brônquica  é  uma  doença  inflamatória  crônica  caracterizada  por  uma

responsividade  exagerada  das  vias  aéreas  inferiores  a  estímulos  variados  que  resulta  em

broncoespasmo, sintomas como dispneia, tosse, episódios recorrentes de sibilância e aperto no

peito[1,2].

Constitui uma das doenças crônicas mais comuns no mundo, atingindo cerca de 300

milhões de indivíduos[2]. A asma ocorre tanto em crianças quanto em adultos em todas as

suas  fases  da  vida,  inclusive  no  período  gestacional,  chegando  a  acometer  até  8%  das

mulheres  grávidas[3].  Gestantes  asmáticas  apresentam  maior  risco  de  complicações  na

gravidez como pré-eclâmpsia, prematuridade, recém-nascidos de baixo peso e malformações

congênitas[4].

Segundo as diretrizes da Global Initiative for Asthma (GINA), o objetivo principal do

tratamento da asma é atingir o controle da doença, que, idealmente, representaria ausência de

sintomatologia  e  normalização  da  função  pulmonar.  Diversos  questionários  foram

desenvolvidos com o intuito de fornecer valores numéricos para distinguir diferentes níveis de

controle da asma como o Asthma Control Test (ACT)[5]. Criado em 2004, o ACT constitui um

questionário  que  avalia  o  controle  da  asma  pelos  sinais,  sintomas,  frequência  de  uso  de

medicação de resgate,  não incluindo avaliação espirométrica[6]. Foi validado no Brasil em

2010[7] e é composto por 5 perguntas que avaliam sintomas como falta de ar e despertares

noturnos apresentados pelo paciente nas últimas 4 semanas, além de avaliar a sua opinião
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quanto ao controle da própria doença. Os escores variam de 5 a 25. Quanto maior o escore,

melhor é o controle da asma[6]. Conforme orientação do  National Heart, Lung and Blood

Institute (NHLBI),  a  asma pode ser classificada em controlada (ACT  > 20),  parcialmente

controlada (ACT entre 16-19) e não controlada (ACT < 15)[8].

Os avanços no tratamento da asma permitiram alcançar um maior controle da doença e

das  exacerbações,  com  melhora  do  prognóstico  clínico  da doença.  Dessa  forma,  houve

também um aumento da preocupação quanto ao impacto na qualidade de vida do paciente

asmático[1].

Diversos questionários para a avaliação do impacto das doenças na qualidade de vida

foram desenvolvidos[9].   O Saint George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) foi criado por

Jones et al.[10] para avaliação da qualidade de vida de portadores de doenças respiratórias

crônicas. Foi validado no Brasil em 2000[11] e tem sido utilizado para avaliação de qualidade

de vida em pacientes  portadores  de doenças  pulmonares  obstrutivas[12].  As perguntas  do

SGRQ  estão  divididas  com  o  intuito  de  abordar  aspectos  relacionados  a  três  domínios:

sintomas, atividades e impactos psicossociais. Após a soma das respostas do paciente, seu

escore  é  referido  como  um percentual  da  pontuação  máxima  em cada  domínio.  Escores

elevados  (acima  de  10% do  valor  máximo)  indicam qualidade  de  vida  alterada  naquele

domínio[11].

No entanto, não foram encontrados estudos que façam a avaliação da qualidade de

vida das gestantes asmáticas com o uso de questionários específicos em comparação com o

grau de controle da doença.

O presente estudo teve como objetivo avaliar a associação entre o controle da asma

pelo ACT e pelos critérios da GINA e a qualidade de vida relacionada à saúde pelo SGRQ em

gestantes asmáticas em ambulatório especializado.
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4.2 Métodos

Trata-se de um estudo observacional, analítico, transversal, realizado no ambulatório

de  asma  na  gravidez  do  Hospital  das  Clínicas  da  Universidade  Federal  de  Pernambuco,

localizado em Recife, Brasil. A amostra foi censitária e incluiu todas as pacientes avaliadas e

que atenderam aos critérios de inclusão no período de março de 2013 a maio de 2014.

O protocolo do estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da instituição

(CAAE 13025513.8.0000.5208) e todos os participantes assinaram o termo de consentimento

livre e esclarecido.

Foram selecionadas pacientes gestantes, maiores de 18 anos, com idade gestacional

superior a oito semanas, boa vitalidade fetal, com diagnóstico confirmado de asma brônquica

conforme orientações da GINA[5] e que não possuíssem outras pneumopatias, cardiopatias ou

malformações fetais  que  foram afastadas por meio de dados colhidos com a paciente,  no

prontuário e também pelo exame ultrassonográfico.

A coleta  de  dados  incluiu  informações  sociodemográficas  (idade,  sexo,  nível  de

escolaridade,  número  de  gestações)  e  clínicas  (antecedente  de  asma  e  rinite,  uso  de

medicações, classificação da gravidade da asma pelos critérios da GINA).

Foram realizadas espirometrias (espirômetro MicroQuark cosmed, Roma-Itália) para

medida  do  volume  expiratório  forçado  no  primeiro  segundo  (VEF
1
)  de  acordo  com  as

diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia[13] antes e após o uso de 400

mcg de salbutamol por inalação.

Para determinar o controle da asma foi utilizado o ACT e a classificação pelos critérios

da GINA. A qualidade de vida foi avaliada pelo SGRQ na sua versão modificada, validada
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para  o  Brasil  em  2006[12].  Escores  acima  de  10%  indicam  qualidade  de  vida

comprometida[11]. 

Apesar  do ACT e do SGRQ serem questionários  autoaplicáveis,  nas pacientes que

apresentaram dificuldade na compreensão, eles foram aplicados sob a forma de entrevista. Os

entrevistadores foram orientados a não interpretar as perguntas ou influenciar as respostas dos

entrevistados.

Para  análise  de  dados  foi  construído  um  banco  de  dados  na  planilha  eletrônica

LibreOffice Calc  3.6 que foi exportada para o software  Statistical Package for the Social

Sciences  (SPSS versão 22.0) para análise. Para avaliar o perfil pessoal, histórico de saúde e

análise  clínica  das  gestantes  participantes  da  pesquisa  foram  calculadas  as  frequências

percentuais dos fatores avaliados e construídas as respectivas distribuições de frequência. A

concordância dos resultados  encontrados nos  questionários  ACT e classificação GINA foi

avaliada através do coeficiente de concordância de Kappa.

A normalidade dos escores de qualidade de vida foi avaliada pelo teste Kolmogorov-

Smirnov. Aplicou-se o teste de correlação de Pearson para avaliar a relação entre os escores

de qualidade de vida com o ACT e VEF
1
. Para comparar o escore de qualidade de vida entre

os fatores de perfil pessoal, histórico de saúde e análise clínica das gestantes, foi aplicado o

teste  t-student,  quando  se  tratava  de  fatores  com dois  níveis  e  o  teste  da  ANOVA para

comparação em fatores com três ou mais níveis. Todas as conclusões consideraram o nível de

significância de 5%.



31

4.3 Resultados

Foram avaliadas 51 gestantes asmáticas, com idade média de 26,4 + 5,7 anos e idade

gestacional média de 24,4 + 6,8 semanas, com variações de 11 a 37 semanas de gestação.

A maioria das gestantes estudou até o ensino médio, possuía união estável e emprego,

estava  na  segunda  gestação,  no  curso  do  2º  ou  3º  trimestre  de  gravidez  e  nenhuma  era

tabagista (Tabela 1).

Quanto  aos  aspectos  clínicos,  86,3% das  pacientes  apresentaram piora  da  doença

durante a gravidez (p < 0,001), 41,2% foram classificadas como portadora de asma persistente

grave (p = 0,005) e 43,1% estava em uso apenas de  agentes  β2-agonista inalatórios.  

A análise dos resultados de classificação de controle da asma pelo GINA e pelo ACT

mostrou elevada concordância entre ambos (Kappa = 0,828, p-valor < 0,001).

Foram evidenciadas correlações negativas com significância entre os escores do ACT

e todos os domínios do SGRQ: geral (r = −0,73; p < 0,001); sintomas  (r = −0,739; p < 0,001);

atividades (r = −0,605; p < 0,001); e impacto (r = −0,604; p < 0,001). Isso significa que

quanto mais controlada a asma, menores serão os escores do SGRQ, ou seja, melhor será a

qualidade de vida. Quanto ao parâmetro VEF
1
, foi verificada correlação significativa porém

de pequena magnitude nos domínios atividades e impactos psicossociais (r = -0,282; p-valor =

0,045 para ambos).

Pacientes  que  estudaram até  o  ensino  superior,  casadas,  que  estavam no curso do

terceiro trimestre e na 2ª gestação apresentaram menores escores em todos os domínios do

SGRQ, o que indica que possuíam uma melhor qualidade de vida. Tal efeito foi significativo

apenas para as gestantes classificadas como portadoras de asma intermitente (Tabela 2).
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Gestantes classificadas como portadoras de asma controlada tanto pelo ACT quanto

pelo GINA e as que possuíam espirometria com valores de VEF
1 

> 80%  apresentaram baixos

escores em todos os domínios do SGRQ. Ou seja, uma melhor qualidade de vida (p-valor <

0,05) (Tabela 3).

4.4 Discussão

Os resultados do presente estudo demonstraram que houve uma correlação do controle

da asma nas gestantes asmáticas,  tanto pelo ACT quanto pelos critérios da GINA, com a

qualidade de vida medida pelo SGRQ em todos os seus domínios.

Outros  estudos  também já  demonstraram que  o  controle  da  doença  influencia  na

qualidade de vida do paciente asmático[14,15]. Goldney et al. demonstraram que a asma não

controlada  estava  associada  a maior  prevalência  de  depressão  e  consequentemente,  pior

qualidade de vida[16]. Também já foi demonstrado que pacientes com asma não controlada

apresentam sintomas de ansiedade com maior frequência[17].

O objetivo maior  do tratamento da asma é atingir  o  controle  da doença,  o qual  é

expresso por diminuição dos sintomas e melhora da função pulmonar[2]. A determinação do

controle  da  asma  pelo  GINA avalia  sintomas  do  paciente  (despertares  noturnos,  uso  de

medicações  broncodilatadoras,  limitação  das  atividades)  e  também avalia  a  espirometria,

permitindo a classificação em asma controlada, parcialmente controlada ou não controlada[5].

A maioria  das  pacientes  foram classificadas  como portadoras  de  asma  persistente

grave  e  que  apresentaram  piora  do  quadro  clínico  durante  a  gestação. Peters  et  al.

descreveram uma prevalência de asma variando entre 7-18% na população geral, sendo que
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destes,  20% seriam portadores de asma grave[18],  ou seja, percentuais menores do que o

encontrado neste estudo. Tal fato pode ser justificado uma vez que o ambulatório onde foi

realizado o estudo estava localizado num hospital terciário que serve como referência para as

pacientes classificadas como gestantes de alto risco. Sendo assim, há concentração dos casos

mais  graves,  uma  vez  que  estes  são  mais  frequentemente  encaminhados  para

acompanhamento com especialista. Outro motivo seria o fato de a classificação da gravidade

da asma ter sido obtida na primeira consulta de muitas pacientes, as quais encontravam-se

sem  adequado  acompanhamento  terapêutico.  Isto  fez  com  que  muitas  das  que  foram

classificadas  como  asma  persistente  grave  na  realidade  seriam  portadoras  de  asma  não

controlada.

Houve uma elevada concordância entre a classificação do controle da asma pelo ACT

e pelos critérios da GINA (kappa = 0,828), o que indica que os dois métodos podem ser

utilizados com segurança para a determinação do controle da doença em gestantes asmáticas.

As pacientes classificadas como controladas pelo ACT e pelo GINA, apresentaram

melhores  médias  de  VEF
1  

comparado  às  gestantes  asmáticas  não  controladas,  sendo  o

resultado significativo apenas para o GINA (p-valor = 0,046). Tal fato pode ser explicado uma

vez que os critérios da GINA utilizam o VEF
1  

como um dos parâmetros para determinar o

controle da asma.

Schatz et al. avaliaram, em 2010, a qualidade de vida em 310 gestantes com o uso do

Asthma Quality of Life (AQLQ) e descreveram que a qualidade de vida no início da gravidez

está  relacionada  com  subsequentes  exacerbações  da  asma,  porém  não  há  influência  na

morbidade perinatal[19].  Em 2011, Powell  et  al.  evidenciaram que as gestantes  asmáticas

apresentam boa qualidade de vida, mas superestimam os riscos teratogênicos das medicações
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utilizadas[20].

No presente estudo as gestantes portadoras de asma intermitente e que não faziam uso

de medicações apresentaram menores escores do SGRQ, indicando uma melhor qualidade de

vida. Isto pode ser justificado por serem essas, provavelmente, as pacientes que apresentavam

menor número de crises agudas. Ou seja, estavam mais controladas clinicamente.

As gestantes no curso do 3º trimestre de gravidez apresentaram melhor qualidade de

vida. Na amostra do estudo, das 9 pacientes classificadas como controladas, 8 estavam com

mais de 27 semanas de gestação. Este fato mostra que as pacientes com idade gestacional

mais avançada apresentaram maior número de consultas, com consequente controle da asma,

permitindo, dessa forma, apresentarem uma melhor qualidade de vida.

Apesar das pacientes que foram classificadas como controladas da asma apresentarem

menores escores do SGRQ, ainda assim elas obtiveram médias de escore acima de 10% em

todos os domínios,  o que indica que mesmo estando clinicamente controladas da doença,

essas gestantes ainda apresentaram comprometimento da qualidade de vida. Deve ser levado

em  questão  que  muitas  das  perguntas  presentes  no  questionário  do  SGRQ  consideram

sintomas e atividades que podem estar comprometidas pelo estado gestacional e não apenas

pela asma, por exemplo, a dificuldade de subir escada e realizar atividades esportivas. Isto

justificaria  o  resultado  do  domínio  atividades  ser  o  mais  comprometido  nas  pacientes

avaliadas.

A gravidez promove alterações fisiológicas no sistema respiratório como elevação do

diafragma,  aumento  do  volume  corrente,  diminuição  da  capacidade  pulmonar  total  e  do

volume residual pulmonar[21]. Em consequência disso, o sintoma de dispneia aos esforços

pode ser relatado por cerca de 50% das gestantes e 20% também apresentam esta queixa ao

repouso[22].
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Quanto à avaliação espirométrica das gestantes, Maia et al., em 2007, não encontraram

correlação entre os valores de pico de fluxo expiratório (PFE), a altura do fundo de útero e a

sensação  de  dispneia.  Também não identificaram diferença  significativa  entre  o  PFE das

gestantes no curso do 3º  trimestre de gravidez e o das nulíparas[23].  Ou seja,  apesar das

alterações  fisiológicas  da  gravidez  no  sistema  respiratório,  não  há  comprometimento  da

avaliação  da  função  pulmonar  quanto  aos  distúrbios  obstrutivos,  como  a  asma,  pela

espirometria.

No entanto,  apesar da ausência de sintomas como tosse,  chiado, aperto no peito e

obstrução das  vias  aéreas  permitir  um diagnóstico  diferencial  adequado entre  a  asma e a

dispneia  fisiológica  da  gravidez[4],  deve-se  destacar  que  as  alterações  respiratórias

fisiológicas podem ter comprometido as respostas das gestantes asmáticas, limitando, dessa

forma, a adequada avaliação da qualidade de vida dessas pacientes.

Este  estudo  também  possui  como  limitações  o  fato  da  amostra  ser  composta

principalmente  por  gestantes  portadoras  de  asma  moderada/grave  e  por  ser  um  estudo

observacional.  Além do mais,  o  excesso  de  questionários  a  serem preenchidos  durante  a

consulta também pode interferir nas respostas.

Conclui-se que o controle da asma está relacionado com uma melhor qualidade de

vida das gestantes asmáticas. No entanto, novos estudos, principalmente de coorte, devem ser

realizados para quantificar a influência do controle da asma na qualidade de vida.
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4.6 Tabelas

Tabela 1. Características gerais das pacientes atendidas no ambulatório de
Asma na gravidez – HC-UFPE.

Fator avaliado n % p-valor1

Idade
18 a 25 anos 26 51,0

0,00126 a 35 anos 20 39,2
Acima de 35 anos 5 9,8

Escolaridade
Fundamental 20 39,2

<0,001Médio 29 56,9
Superior 2 3,9

Gestações
1ª 14 27,5

0,111
2ª 19 37,3
3ª 11 21,6
4ª ou mais 7 13,7

Trimestre da gravidez
1º trimestre 3 5,9

<0,0012º trimestre 24 47,1
3º trimestre 24 47,1

Gravidade da asma
Intermitente 7 13,7

0,005
Persistente leve 6 11,8
Persistente moderada 17 33,3
Persistente grave 21 41,2

Situação da asma na gravidez
Melhorou 1 2,0

<0,001Piorou 44 86,3
Inalterado 6 11,8

Uso de medicação
Broncodilatadores (BD) 22 43,1

0,009
Corticoide Inalatório (CE) 12 23,5
BD + CE inalatório 5 9,8
Não utiliza medicamento 12 23,5

Controle ACT
Controlada 9 17,6

<0,001Parcialmente controlada 11 21,6
Não controlada 31 60,8

Controle GINA
Controlada 10 19,6

0,002Parcialmente controlada 12 23,5
Não controlada 29 56,9

VEF
1
 basal (média + DP) 77,24 + 14,25

VEF
1
: volume expiratório forçado no primeiro segundo. 

¹p-valor do teste  Qui-quadrado  para comparação  de proporção (se p-valor 
< 0,05 as proporções encontradas diferem significativamente).
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Tabela 2: Média e desvio padrão dos escores percentuais dos domínios do SGRQ segundo os
fatores epidemiológicos e clínicos das gestantes.

Fator avaliado Escore dos domínios do SGRQ
Sintomas Atividades Impacto

psicossocial
Geral

Idade
18 a 25 anos 61,4±20,2 70,8±22,7 49,8±17,2 58,1±17,2
26 a 35 anos 57,9±22,5 75,4±18,2 49,7±20,2 58,8±17,2
Acima de 35 anos 58,9±17,0 65,8±34,5 53,4±29,6 58,1±28,2

p-valor² 0,849 0,634 0,924 0,990
Escolaridade
Fundamental 59,9±21,8 70,2±21,9 49,6±20,8 57,6±19,1
Médio 60,8±20,3 75,2±20,0 52,3±17,6 60,6±16,1
Superior 43,5±4,4 46,0±48,4 23,8±17,3 33,8±24,6

p-valor² 0,524 0,176 0,129 0,120
Situação conjugal
Solteira 63,5±14,0 72,6±9,2 47,8±15,8 57,9±12,5
Casada 55,9±21,9 66,7±27,3 44,3±21,9 53,0±20,3
União estável 61,8±21,5 76,6±19,7 55,9±16,9 63,2±16,8

p-valor² 0,559 0,349 0,138 0,185
Trabalha
Sim 60,7±22,4 73,9±22,4 49,7±18,8 58,9±17,6
Não 58,6±18,3 69,7±22,0 50,6±20,5 57,7±18,9

p-valor¹ 0,718 0,504 0,883 0,818
Gestações
1ª 61,1±23,3 75,3±21,5 50,0±19,6 59,5±18,7
2ª 55,7±23,3 68,5±29,7 42,8±20,4 52,7±21,1
3ª 57,3±13,3 68,9±11,3 53,2±17,5 58,6±12,8
4ª ou mais 72,1±13,0 80,4±6,3 65,2±8,2 71,0±6,0

p-valor² 0,330 0,585 0,058 0,146
Trimestre

1º trimestre 77,2±7,7 84,7±7,5 59,9±8,5 70,3±7,0
2º trimestre 63,8±11,5 71,9±22,9 52,7±18,4 60,4±16,1
3º trimestre 53,6±26,1 70,7±22,6 46,3±20,8 54,9±20,2

p-valor² 0,068 0,593 0,354 0,292
Gravidade da asma

Intermitente 35,2±19,8 42,9±34,8 25,7±22,7 32,5±19,7
Persistente leve 54,6±13,5 69,0±10,0 49,0±14,4 56,0±10,2
Persistente moderada 59,7±19,4 76,8±18,1 49,8±18,2 59,6±16,3
Persistente grave 69,6±16,4 79,0±14,2 58,7±13,2 66,7±12,0

p-valor² 0,001 0,001 0,001 <0,001
Uso de medicação

Broncodilatadores (BD) 67,0±19,9 78,4±21,6 55,6±18,6 64,4±16,6
Corticóide Inalatório (CE) 49,7±22,2 67,6±24,2 47,5±19,0 54,0±18,8
BD + CE inalatorio 64,4±10,8 70,3±9,6 56,6±11,3 62,1±9,7
Não utiliza medicamento 54,6±19,5 65,9±23,9 39,8±20,7 50,2±19,5

p-valor² 0,080 0,365 0,108 0,114
¹p-valor do teste t-student (se p-valor < 0,05 as médias diferem significativamente). ²p-valor do
teste da ANOVA.
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Tabela 3. Média e desvio padrão dos escores percentuais dos domínios do SGRQ segundo os
fatores que avaliam controle da asma na gravidez.

Fator avaliado Escore dos domínios do SGRQ (%)
Sintomas Atividades Impacto

psicossocial
Geral

Controle ACT
Controlada 28,9±19,5 41,9±29,1 23,6±12,7 30,1±11,9
Parcialmente controlada 58,0±13,7 71,3±16,0 50,8±15,8 58,2±12,9
Não controlada 69,4±12,6 81,2±12,1 57,5±15,1 66,7±11,6

p-valor
1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Controle GINA
Controlada 33,0±22,6 46,4±30,9 26,4±14,8 33,6±15,8
Parcialmente controlada 56,6±13,6 71,7±17,2 50,4±18,7 57,9±14,6
Não controlada 70,3±12,0 81,1±11,4 58,2±13,8 67,1±10,7

p-valor
1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Espirometria alterada (VEF
1
 < 

80%)
Sim 65,0±18,1 77,0±19,3 55,0±17,0 63,4±15,1
Não 51,0±21,9 63,8±24,5 41,8±20,5 50,0±19,7

p-valor
2 0,017 0,037 0,016 0,009

¹p-valor do teste da ANOVA (se p-valor < 0,05 as médias diferem significativamente). ²p-valor
do teste t-student.
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5. CAPÍTULO IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa  dissertação  de  mestrado  abordou  o  tema  da  qualidade  de  vida  em gestantes

asmáticas.  Tratou-se de uma pesquisa original  com o objetivo de avaliar  a  associação do

controle da asma com a qualidade de vida das gestantes acompanhadas no Ambulatório de

Asma na Gravidez do Hospital das Clínicas – UFPE.

O conhecimento acerca da qualidade de vida das pacientes é importante para otimizar

o tratamento e permitir que o acompanhamento das gestantes asmáticas não resulte apenas em

melhora  da  função  pulmonar,  mas  também represente  benefícios  nas  suas  atividades  do

trabalho e nas relações sociais.

Esta pesquisa representa uma proposta pioneira no Brasil de avaliação da qualidade de

vida  de  pacientes  asmáticas  durante  a  gravidez,  por  meio  de  utilização  de  questionário

específico para doenças respiratórias. Seus resultados demonstraram que tanto o ACT quanto

os  critérios  da  GINA são métodos  eficazes  para  se  determinar  o  controle  da  doença  em

gestantes asmáticas, assim como o SGRQ é um questionário útil para avaliação da qualidade

de vida das pacientes.

É importante destacar  que a presente dissertação tem como limitações o fato de a

amostra ser composta principalmente por gestantes portadoras de asma persistente grave e ser

um estudo observacional. Além do mais, os extensos questionários, com consequente demora

da  consulta,  e  o  fato  de  que  para  algumas  pacientes  houve  necessidade  de  leitura  das

perguntas,  podem ter  interferido  nas  respostas  das  pacientes,  prejudicando a avaliação da

qualidade de vida das gestantes asmáticas.

Nesse contexto, sugerimos a realização de novos estudos, longitudinais, com tamanho

amostral maior, para que seja possível acompanhar a transição da gestante asmática do estado

não controlado da doença para o controlado e as possíveis repercussões na qualidade de vida.

O estudo foi  relevante para a  instituição uma vez que os  achados reforçam que o

empenho em se atingir o controle da asma nas gestantes proporciona além de uma melhora da

função pulmonar, uma melhora na qualidade de vida.

Em  conclusão,  destacamos  a  importância  do  adequado  atendimento  das  gestantes

asmáticas visando diminuir as crises agudas, com consequente diminuição das repercussões

perinatais e melhora da qualidade de vida da paciente.
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APÊNDICES

Apêndice A: Ficha clínica do Ambulatório de Asma na Gravidez do HC-UFPE
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO

Ambulatório de Asma na Gravidez

Nome: ____________________________________________________________________________

Prontuário: ________________________ Profissão: ______________________________________

Idade: _____ anos Escolaridade: __________ anos Telefone: ______________________

Situação conjugal: (   ) solteira (   ) casada (   ) união estável (   ) divorciada (   ) viúva

Nível sócio-econômico: _______________ Cor/Raça:__________________________________

Procedência(Bairro/Município): ______________________________________________________

Forma de encaminhamento: (   ) posto de saúde (   ) pré-natal alto-risco do HC-UFPE 

(   ) pré-natal de alto-risco de outro serviço (    ) serviço de emergência obstétrica

Gesta ____ PN ______ PC _____ Fórceps:____ Abortos ____ Número de filhos vivos:____

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITA

Data: ___/___/___ Idade gestacional (método para cálculo): ___________________________

Queixa: ___________________________________________________________________________

Antecedentes pessoais:

(   ) HAS (   ) DM (   ) Asma (   ) Tireoidopatias (   ) Coronariopatias

(   ) Pneumopatias (   ) Outros ________________________

Uso de medicações para asma: (   ) Não (   ) Sim. Qual (is)?____________________________

Tabagismo: (   ) Não (   ) Sim Nº cigarros /dia _______

Alergias? (   ) Não (   ) Sim Qual(is)?__________________________________________

Portadora de rinite? (   ) Não (   ) Sim

Diagnóstico de asma prévio à consulta? (   ) Não (   ) Sim

Se sim: Tempo de diagnóstico da asma: ____________  Nº de internamentos: _________

Na gravidez, a asma: (   ) melhorou  (   ) piorou  (   ) inalterado

História de “cansaço” em gestações anteriores? (   ) Não    (   ) Sim  (   ) Não se aplica

Número de crises de cansaço na gestação atual: ____________

Classificação Gravidade da Asma (GINA):

(   ) intermitente   (   ) persistente leve   (   ) persistente moderada (   ) persistente grave   

Exame físico geral: (   ) normal (   ) alterado

Respiratório:  Ausculta alterada: (   ) Não (   ) Sim ______________________________

FR: ____ irpm Sat O2: ______

Controle da asma

ACT:  Escore _______ (   ) controlada   (    ) parcialmente controlada  (    ) não controlada

GINA:  (   ) controlada  (   ) parcialmente controlada (   ) não controlada

Qualidade de vida

SGRQ:Sintomas:  Escore: _________  Qualidade de vida alterada? (   ) Sim (   ) Não

Atividade: Escore: ___________  Qualidade de vida alterada? (   ) Sim (  )  Não
Impactos psicossociais: Escore: ______ Qualidade de vida alterada? (   ) Sim (   ) Não
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Apêndice B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

    TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12)

Convidamos a Sra.  para participar como voluntária da pesquisa  “Controle da asma e qualidade de vida em
gestantes asmáticas”, que está sob a responsabilidade da pesquisadora Aline Duarte Maranhão com endereço na Rua João
Sales de Menezes, 419 apt 502 – cep 50.740-110, telefone para contato: (81) 99670955, e-mail: adm2790@yahoo.com.br, e
está sob a orientação de: Prof. Dr. José Ângelo Rizzo, telefone para contato: (81) 86994068.

Este Termo de Consentimento pode conter alguns tópicos que a senhora não entenda. Caso haja alguma dúvida,
pergunte à pessoa a quem está lhe entrevistando, para que a senhora esteja bem esclarecida sobre tudo que está respondendo.
Após ser esclarecida sobre as informações a seguir, caso aceite em fazer parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final
deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa a
senhora não será penalizada de forma alguma. Também garantimos que a tem o direito de retirar o consentimento da sua
participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalidade.
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
 Descrição da pesquisa: o objetivo do trabalho é avaliar a qualidade de vida nas gestantes asmáticas.
 Se você concordar em participar, você irá ser entrevistada em quatro oportunidades no Ambulatório de Asma na gravidez,
com intervalo  mínimo  de  quatro  semanas  (1  mês)  entre  as  avaliações.  Durante  seu  acompanhamento  pré-natal,  você
responderá o questionário de qualidade de vida na doença respiratória do Hospital Saint George (SGRQ) e o questionário de
qualidade de vida de Ferrans e Powers, realizará uma espirometria e um exame clínico. O único procedimento que não faz
parte da rotina de atendimento deste ambulatório é a aplicação destes questionários de qualidade de vida.
 Durante a entrevista, que vai ser feita por uma entrevistadora especialmente treinada para isso, você estará em uma sala ou
local isolado para poder responder às perguntas com tranquilidade e privacidade. Esta avaliação ocorrerá em uma sala de
atendimento adequada para isso, no Ambulatório de asma na gravidez do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Pernambuco. Caso algum problema sério seja identificado, você será encaminhada para especialistas para acompanhamento e
possível tratamento.
  A sua  participação  neste  estudo  não  trará  riscos  legais  ou  à  sua  saúde,  apenas  o  inconveniente  de  responder  aos
questionários e de realizar a espirometria (exame que exige pequeno esforço físico, em que o paciente respira pela boca
através de um tubo conectado a um aparelho chamado espirômetro, permitindo assim, a avaliação da função do pulmão). No
entanto, a sua participação poderá trazer benefícios para você, por facilitar o entendimento do que está acontecendo consigo
mesma e por encaminhá-la a algum especialista se for necessário. Além disso, esperamos que os dados ajudem na melhoria
da assistência à saúde de gestantes e seus filhos.

Todas as informações coletadas neste estudo são confidenciais e em momento algum será possível identificar você
como fonte dos dados. As informações obtidas serão armazenadas no Ambulatório de Asma na Gravidez no Hospital das
Clínicas (em pastas de arquivo) por um período de 5 anos, sob a responsabilidade do pesquisador. Você tem o direito de tirar
dúvidas ou até mesmo de recusar-se a participar deste estudo, bem como tem o direito de desistir da participação em qualquer
momento, sem que isso traga qualquer prejuízo para seu atendimento neste hospital.

Você  não  terá  nenhum  gasto  adicional  com  sua  participação  no  estudo  e,  portanto,  nada  receberá  por  esta
participação.  Fica garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa,
conforme decisão judicial ou extra-judicial.

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética em
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço:  (Avenida da Engenharia s/n –  1º Andar, sala 4 - Cidade

Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 –  e-mail: cepccs@ufpe.br).

___________________________________________________
Assinatura do pesquisador

 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A)
Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da
leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador
responsável,  concordo em participar  do  estudo  “Controle  da  asma e  qualidade  de vida  em gestantes  asmáticas”,  como
voluntária. Fui devidamente informada e esclarecida pela pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos,
assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/
assistência/tratamento).

Recife, _______ de ____________________________ de _____________
Assinatura do participante: ______________________________________________________________________________
 Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite da voluntária em participar. (02
testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores):
Nome: _________________________________________   Nome: ______________________________________________

Assinatura:______________________________________ Assinatura:__ _________________________________________

mailto:adm2790@yahoo.com.br
mailto:cepccs@ufpe.br
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ANEXOS

Anexo A: Classificação da Gravidade da Asma – Adaptação GINA

Intermitente Persistente leve Persistente
moderada

Persistente grave

Sintomas Raros Semanais Diários Diários ou
contínuos

Despertares
noturnos

Raros Mensais Semanais Quase diários

Uso de Beta 2
para alívio

Raro Eventual Diário Diário

Limitação de
atividades

Nenhuma Presente nas
exacerbações

Presente nas
exacerbações

Contínua

Exacerbações Raras Afeta atividades e
sono

Afeta atividades e
sono

Frequentes

VEF1 ou PFE > 80% predito > 80% predito 60-80%  predito < 60% predito
Variação VEF1

ou PFE
< 20% 20-30% > 30% >30%
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Anexo B: Classificação do controle da asma pelo GINA

NÍVEIS DE CONTROLE DO PACIENTE COM ASMA

Parâmetro Controlado
(todos os

parâmetros
abaixo)

Parcialmente
controlado (Pelo menos
1 em qualquer semana)

Não controlado

Sintomas
diurnos

Nenhum ou
mínimo

2 ou mais/semana 3 ou mais
parâmetros

presentes em
qualquer semana

Despertares
noturnos

Nenhum Pelo menos 1

Necessidade de
medicamentos

de resgate

Nenhuma 2 ou mais por semana

Limitação de
atividades

Nenhuma Presente em qualquer
momento

PFE ou VEF1 Normal ou
próximo do

normal

< 80% predito ou do 
melhor individual, se

conhecido
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Anexo C: Classificação do controle da asma pelo Asthma Control Test (ACT)

TESTE DE CONTROLE DA ASMA – ACT – ADAPTADO

Leia as perguntas abaixo e marque a pontuação ao lado, de acordo com cada resposta:

Pergunta 1: Nas últimas 4 semanas (no último mês), quantas vezes sua asma impediu ou 
atrapalhou você de fazer serviços no trabalho, em casa ou na escola ?
(1) o tempo todo    (2) a maior parte do tempo    (3) algumas vezes
(4) de vez em quando  (5) nunca

Pontos

Pergunta 2 : Durante as últimas 4 semanas (no último mês), quantas vezes você lembra que
teve falta de ar (cansaço) por causa da asma ?
(1) mais de uma vez por dia (2) uma vez por dia (3) de três a seis vezes por semana
(4) uma a duas vezes por semana (5) nunca

Pontos

Pergunta 3 : Durante as últimas 4 semanas (no último mês), quantas vezes os sintomas de 
asma (chiado no peito, tosse, falta de ar, aperto no peito ou dor) acordaram você durante a 
noite ou de manhã mais cedo do que o normal (mais cedo do que você acorda todo dia) ?
(1) quatro ou mais noites por semana (2) Duas ou mais noites por semana
(3) Uma vez por semana (4) Uma ou duas vezes no último mês (5) nunca

Pontos

Pergunta 4: Durante as últimas 4 semanas (no último mês), quantas vezes você usou 
remédio para aliviar a crise de asma, como a bombinha ou o nebulizador ?
(1) Três ou mais vezes por dia (2) Uma ou duas vezes por dia
(3) Duas ou três vezes na semana (4) Uma vez por semana ou menos (5) Nunca

Pontos

Pergunta 5: Como você acha que está o controle da sua asma durante as últimas quatro 
semanas (no último mês) ?
(1) Não controlada (2) Mal controlada (3) Um pouco controlada (4) Bem controlada
(5) Completamente controlada

Pontos

Soma: _____________

Controle da asma Escore
Asma controlada > 20
Asma parcialmente 
controlada

16-19

Asma não controlada < 15
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Anexo D: Questionário do Hospital Saint George na doença respiratória (SGRQ)
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Anexo D: Questionário do Hospital Saint George na doença respiratória (SGRQ) – 
Continuação



52

Anexo D: Questionário do Hospital Saint George na doença respiratória (SGRQ) – 
Continuação


