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RESUMO 
 
 
 
Introdução: As novas recomendações da Iniciativa Global para Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (2016 GOLD) visam ajudar os clínicos a exercer um papel 
proativo para evitar o declínio da função pulmonar dos pacientes, com base na 
consistente compreensão do papel central das exacerbações na progressão da 
doença. O objetivo das readequações é proporcionar uma abordagem mais 
individualizada ao tratamento com avaliação regular dos sintomas do paciente e do 
risco de exacerbação. Neste cenário consolida-se a necessidade de detecção 
precoce, por parte do médico, de sinais de piora clínica numa doença onde os sinais 
de agravamento são muitas vezes confundidos pelo paciente e pelo médico, como 
sintomas usuais da patologia. Assim, o instrumento questionário de qualidade de 
vida tem papel importante para identificação da condição de saúde do paciente. 
Objetivo: Avaliar a reprodutibilidade da aplicação do Questionário de Vias Aéreas 20 
(AQ20) e do Teste de Avaliação da DPOC (CAT) por via telefônica em uma amostra 
de portadores de DPOC em ambulatório especializado. Métodos: Estudo 
longitudinal, tipo teste-reteste, em 122 pacientes com DPOC acompanhados no 
ambulatório especializado do HEOM/SESAB-Bahia. Os critérios de inclusão foram: 
diagnóstico de DPOC conforme estratégia da GOLD; estabilidade clínica, com 
ausência de internação hospitalar por qualquer motivo no período do estudo ou 30 
dias antes; ausência de piora dos sintomas; e ausência de mudança de 
posologia medicamentosa durante o estudo. Excluídos: portadores de doenças 
pulmonares não DPOC ou doenças não pulmonares incapacitantes, graves ou de 
difícil controle; pacientes com incapacidade de compreensão de textos em português 
ou com impossibilidade de acesso por via telefônica. Todos os pacientes, após 
preenchimento do TCLE, foram submetidos a uma primeira avaliação presencial, 
onde foram aplicados os questionários: clínico de acompanhamento, MRCm, Índice 
Charlson, COTE, CAT e AQ20. Uma segunda avaliação foi realizada com um 
intervalo de 15 dias, quando os questionários CAT e AQ20 foram reaplicados, com 
pacientes divididos em dois grupos por randomização simples: avaliação presencial 
ou por telefone. Resultados: Dos 122 pacientes, 70 (57,4%) tiveram a segunda 
aplicação por telefone. Houve uma excelente reprodutibilidade entre as aplicações 
do AQ20 presenciais com CI=0,96 (0,93-0,98) p<0,001 e por telefone com CI=0,94 
(0,90-0,96) p<0,001. Verificou-se ainda boa concordância entre os métodos, 
com limite inferior de -3,826 e superior 4,406 para a forma presencial e limite inferior 
de -3,884 e superior 4,544 para reteste telefônico. Conclusões: A aplicação do 
AQ20 e CAT por telefone é reprodutível, podendo ser método de avaliação confiável 
para aplicação em interconsultas, possibilitando melhor controle clínico do paciente 
com DPOC, principalmente na detecção precoce de exacerbações.  

 
Palavras-Chave: DPOC. Questionários. QVRS. Estudos de Validação. Telefone. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 
 

Introduction: The new recommendations of the Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease (2016 GOLD) are designed to help clinicians play a 
proactive role in preventing patient clinical decline based on a new understanding of 
the central role of exacerbations in disease progression. The intention of the 
adjustments is to provide a more individualized approach to treatment with regular 
assessment of the patient's symptoms and risk of exacerbation. This scenario 
consolidates the need for early detection by the physician of signs of clinical 
worsening in a disease where such indicatives are subtle and often confused by the 
patient and the physician as usual symptoms of the pathology, thus the quality of life 
questionnaire instrument plays an important role in identifying the patient's actual 
condition. Objective: To evaluate the reproducibility of the application of Airway 
Questionnaire 20 (AQ20) and COPD Assessment Test (CAT) by telephone in a 
sample of patients with COPD in a specialized outpatient clinic. Methods: A 
longitudinal test-retest study was performed in 122 patients with COPD at the HEOM 
/ SESAB-Bahia specialized outpatient clinic. Inclusion criteria were: diagnosis of 
COPD according to GOLD strategy; clinical stability, with no hospitalization for any 
reason during the study period or 30 days before; absence of worsening of 
symptoms; absence of change of medication dosage during the study. Excluded: 
patients with non-COPD lung diseases or incapacitating non-pulmonary diseases, 
severe or difficult to control; patients with inability to understand texts in Portuguese 
or impossibility of access by telephone. All patients underwent a first face-to-face 
evaluation, where questionnaires were applied: General Follow-up, MRCm, Charlson 
Index, COTE Index, CAT and AQ20. A second evaluation was carried out with a 15-
day interval, where CAT and AQ20 questionnaires were reapplied, with patients 
divided into two groups by simple randomization: face-to-face or telephone 
assessment. Results: Of the 122 patients, 70 (57.4%) had the second application 
performed by telephone. There was excellent reproducibility among the AQ20 face-
to-face applications with CI = 0.96 (0.93-0.98) p <0.001 and by telephone with CI = 
0.94 (0.90-0.96) p <0.001. There was also good agreement between methods, with 
lower limit of -3,826 and superior limit of 4,406 for the face-to-face modality and lower 
limit of -3,884 and superior limit of 4,544 for telephone retest. Conclusions: The 
application of AQ20 and CAT by telephone is reproducible and can be a reliable 
evaluation tool for interconsultation application, allowing a better clinical control of the 
patient with COPD. 
 
Keywords: COPD. Questionnaires. HRQoL. Validation studies. Telephone. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

Na versão de 2017 do documento da Iniciativa Global para a Doença 

Obstrutiva Crônica (Global Initiative for Obstructive Lung Disease - GOLD),(1) a 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é conceituada como doença comum, 

prevenível e tratável, caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e 

limitação ao fluxo aéreo, que decorre de anormalidades nas vias aéreas e nos 

alvéolos causadas por exposição significativa a partículas ou gases nocivos. O 

tratamento farmacológico escolhido para a doença depende da caracterização 

clínica da ferramenta ABCD/GOLD, na qual a gravidade da limitação do fluxo de ar é 

avaliada por caracterização clínica baseada nos sintomas e número de 

exacerbações, não incluindo a espirometria. (1) 

Pacientes com DPOC geralmente experimentam uma diminuição na 

Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) a partir da percepção própria da 

limitação em algum aspecto de suas vidas. (2) Os sintomas mais comuns da DPOC, 

que são dispneia, tosse e/ou produção de secreção, estão relacionados à percepção 

da QVRS de maneira mais significativa do que a tradicional avaliação da limitação 

ao fluxo aéreo. (3)  

O conceito subjetivo e multidimensional de Qualidade de Vida (QV) 

consolidou-se cientificamente entre pesquisadores na década de 90 e, desde então, 

identificar, mensurar e avaliar os domínios afetados pela doença tem sido a proposta 

de diversos estudos com delineamentos qualitativos e quantitativos. (4)  

A mensuração da QVRS em portadores de doença respiratória crônica é 

agora uma forma habitual de avaliação de resultado de intervenções terapêuticas.  

Os estudos com questionários têm dois objetivos: a) observação da significância 

encontrada na mudança experimentada por pacientes em sua qualidade de vida (a 

significância estatística das diferenças observadas é analisada); e b) avaliação do 

possível significado clínico atribuído a esta mudança na qualidade de vida. (5)  

 São necessários instrumentos válidos e confiáveis para avaliar o estado de 

saúde de pacientes com DPOC. Os questionários são ferramentas importantes para 

estudos comparativos entre populações e como medida das alterações de curto e 

longo prazo, tanto para direcionar resoluções por parte das autoridades de saúde, 

como para orientar pesquisadores e indústria farmacêutica. Nesse contexto é 

fundamental uma melhor comunicação entre o profissional de saúde e o paciente, 
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para que haja melhor entendimento das condições de saúde do paciente e melhor 

contribuição na forma de intervenção para a melhora da evolução deste. É 

imprescindível o uso desses instrumentos na prática clínica de rotina ambulatorial e 

esta pesquisa propôs, de forma inovadora, a validação do instrumento Teste de 

Avaliação da DPOC (CAT) e do Questionário de Vias Aéreas 20 (AQ20) em uma 

amostra de pacientes provenientes de um hospital de referência em pneumologia em 

Salvador-Ba, no modo de aplicação telefônico. O CAT, em estudo anterior, teve sua 

validação na forma de aplicação por telefone, que evidenciou confiabilidade 

moderada a alta. Estes dados suportam o uso de ambos os modos de administração 

do questionário, (6) entretanto não há referência na literatura da aplicação do AQ20 

utilizando este meio de contato. 

O CAT pode reproduzir informações amplas sobre a influência da DPOC na 

vida diária e bem-estar do paciente e correlaciona-se estreitamente com o estado de 

saúde avaliado pelo Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ), questionário 

amplamente reconhecido e utilizado. (1) O CAT é um instrumento específico da 

doença respiratória, que complementa a avaliação médica da DPOC, sem, no 

entanto, melhorar a detecção de sintomas não relacionados ao DPOC e 

comorbidades. (7) 

Por sua vez, em um trabalho de validação do AQ20 em pacientes portadores 

de DPOC no Brasil, concluiu-se que o AQ20 é um questionário reprodutível, de 

rápida aplicação, com boa correlação com o SGRQ, podendo ser utilizado para 

avaliar o estado de saúde em pacientes com DPOC, principalmente pela rapidez 

com que pode ser aplicado. (8,9)   

O Documento GOLD recomenda o uso de duas etapas para o diagnóstico e 

tratamento da DPOC. Na etapa 1 utiliza a espirometria para diagnosticar DPOC e 

determinar a gravidade da obstrução do fluxo aéreo (GOLD 1-4) e na etapa 2 

determina-se a classificação A ao D para definir o tratamento farmacológico 

apropriado, através da avaliação dos sintomas e histórico de exacerbações. Nesta 

etapa é utilizado o escore do questionário CAT. (1) A identificação dos sintomas 

(percepção dos pacientes) passa a ter um papel de extrema importância na 

condução do tratamento do portador de DPOC. 

No presente trabalho foi realizada aplicação do CAT e do AQ20 por telefone, 

com a proposta de validação deste segundo, uma aplicação presencial e a 

reaplicação em dois grupos utilizando os instrumentos por telefone e presencial foi 
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feita após 15 dias.  Com a confirmação de um bom coeficiente de correlação 

intraclasse para o uso do questionário por telefone, este uso pode ser feito no 

período entre as consultas. Essa prática possibilita, além do ajuste das datas das 

revisões, a prevenção das exacerbações da doença por identificação precoce de 

mudanças na qualidade de vida e a mitigação de visitas desnecessárias aos 

ambulatórios, habitualmente sobrecarregados com o grande número de 

atendimentos.  

Trata-se, portanto, de um trabalho original, com possibilidades de grande 

aplicabilidade clínica para a condução do paciente com DPOC e sem dúvida poderá 

ser mais uma estratégia de abordagem do paciente, utilizando a comunicação à 

distância, com baixo custo e aplicabilidade totalmente factível. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Principal 

 

 Avaliar a reprodutibilidade da aplicação do Questionário de Vias Aéreas 20 

(AQ20) e do Teste de Avaliação da DPOC (CAT) por via telefônica em uma amostra 

de portadores de DPOC em ambulatório especializado em Salvador-BA, Brasil.  

 

2.2 Objetivos Secundários 

 

Estudar a associação entre a pontuação do AQ20 com o sistema de 

estadiamento proposto pelo GOLD 2016. 

Avaliar a validade de construto do questionário AQ20 com base na correlação 

da sua pontuação com os escores (CAT, MRCm, BODE) e medidas espirométricas. 

Realizar um estudo de revisão não sistemática da literatura sobre 

questionários de qualidade de vida relacionados à saúde na Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC).  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 A revisão da literatura será apresentada sob a forma de artigo, o qual 

consistiu de uma revisão de literatura submetida à RIES (Revista Internacional de 

Educação e Saúde). 

 

3.1 Artigo 1: HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRES IN 

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD): A LITERATURE 

REVIEW. 
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4 MÉTODOS 

 

A metodologia comum aos diversos artigos científicos será apresentada de 

forma descritiva e os métodos específicos do artigo original serão descritos de 

acordo com os objetivos.  

 

    
4.1 Delineamento, Local do Estudo, Amostra, Critérios de Inclusão e Exclusão  
 

4.1.1 Delineamento 

 

Trata-se de um estudo de validação e reprodutibilidade, com delineamento   

longitudinal e do tipo teste-reteste de acordo com as metodologias descritas 

previamente em outros estudos realizados. (6,8,9) Foi selecionada uma amostra de 

conveniência de 122 pacientes para participar do estudo, com dados de avaliações 

realizadas no período entre 14 de julho de 2016 a 30 de janeiro de 2017. Os 

pacientes foram acompanhados em um ambulatório especializado em doenças 

respiratórias, pertencente ao sistema de saúde pública do Brasil (Sistema Único de 

Saúde - SUS).  

 

4.1.2 Local do Estudo  

 

Ambulatório de DPOC do Hospital Especializado Octavio Mangabeira (HEOM-

SESAB). Trata-se de uma Unidade de Saúde de grande porte, inaugurado em 1942. 

Há 20 anos foi reconhecido como Centro de Referência para Doenças Respiratórias, 

atendendo à rede SUS. 

 

4.1.3 Cálculo da Amostra 

 

Foi adotada a tabela a seguir, recomendada em estudo descritivo, para 

estimar o tamanho total da amostra, avaliando o r (o coeficiente de correlação 

esperado) e os valores especificados de p (0,05). (10,11) Utilizou-se dados da 

literatura quando da validação do AQ20 para o Brasil, onde correlacionando o 

AQ20% e o SGRQ% observou-se r que variou de 0,40 a 0,71 nas pontuações. 
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Assumiu-se nesse estudo buscar um maior valor de amostra necessário para um r 

igual a 0,3, o que resultou em valor de n previsto de 113 pacientes. Para contemplar 

possíveis perdas durante o estudo, uma vez que o mesmo teve delineamento 

longitudinal, e evitar   perda de poder estatístico, decidiu-se acrescer mais 10% de 

sujeitos ao número calculado necessário para a pesquisa, totalizando como sendo 

necessários 124 pacientes. 

 

Tabela1- Para cálculo n amostral usando Coeficiente Correlação (r)  
 

______________________________________________________________________ 
Table 6C Sample Size for Determining Whether a Correlation Coefficient Differs 

from Zero 
One-sided Î± = 0.005 0.025 0.05 
Two-sided Î± = 0.01 0.05 0.0101 

Î²= 0.05 0.10 0.20 0.05 0.10 0.20 0.05 0.10 0.20 
r*                   

0,05 7,118 5,947 4,663 5,193 4,200 3,134 4,325 3,424 2,469 
0,10 1,773 1,481 1,162 1,294 1,047 782 1,078 854 616 
0,15 783 655 514 572 463 346 477 378 273 
0,20 436 365 287 319 259 194 266 211 153 
0,25 276 231 182 202 164 123 169 134 98 
0,30 189 158 125 139 113 85 116 92 67 
0,35 136 114 90 100 82 62 84 67 49 
0,40 102 86 68 75 62 47 63 51 37 
0,45 79 66 53 58 48 36 49 39 29 
0,50 62 52 42 46 38 29 39 31 23 
0,60 40 34 27 30 25 19 26 21 16 
0,70 27 23 19 20 17 13 17 14 11 
0,80 18 15 13 14 12 9 12 10 8 

*To estimate the total sample size, read across from r (the expected correlation 
coefficient) and down from the specified values of Î± and Î².10 
______________________________________________________________________ 
 

4.1.4 Critérios de Inclusão  

 

Os critérios de inclusão foram:   diagnóstico de DPOC de acordo com o 

documento GOLD ;(1) com estabilidade clínica, definida como ausência de internação 

hospitalar por qualquer motivo no período do estudo ou 30 dias antes de iniciá-lo; 

ausência de piora dos sintomas, no intervalo de 15 dias entre as duas aplicações 

dos questionários; e ausência de mudança de posologia de qualquer medicamento 

em uso pelo paciente durante o estudo. 
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4.1.5 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos do estudo os pacientes que apresentassem: outras doenças 

pulmonares que não a DPOC, ou doenças não pulmonares que fossem 

consideradas incapacitantes, graves ou de difícil controle de acordo com uma 

avaliação do médico que realizou o atendimento inicial, obedecendo os critérios do 

GOLD; incapacidade de realizar o Teste de caminhada de seis minutos (TC6m), 

incapacidade de compreensão de textos em português, independentemente do nível 

de escolaridade formal; e impossibilidade de acesso por via telefônica.  

 

4.2 Protocolo 

 

Todos os participantes da pesquisa assinaram, após leitura, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram inicialmente submetidos a uma 

avaliação que consistia no preenchimento de uma ficha clínica padronizada para 

coleta de dados sócio-demográficos (Anexo 3). Responderam os questionários CAT 

e AQ20 presencialmente, além dos índices de comorbidades de COTE e o de 

CHARLSON. Os participantes foram estadiados conforme o documento GOLD 

2016.(1) Os questionários aplicados de maneira presencial seguiram a técnica 

idêntica ao estudo de validação do AQ20 no Brasil. (8) O ambiente utilizado para 

resposta era dotado de privacidade, considerado calmo e silencioso, para preservar 

a fidedignidade das respostas e respeitar as individualidades de cada participante da 

pesquisa. Não foram permitidas interrupções durante o processo de preenchimento 

e tampouco fora permitida a presença de outrem no mesmo recinto, além do 

pesquisador e o entrevistado. No final do preenchimento os questionários foram 

revisados pelo pesquisador para evitar perguntas deixadas em branco. 

Antes do início da avaliação presencial, feita em todos os pacientes, os 

participantes eram randomizados e divididos em dois grupos: um grupo responderia 

os questionários AQ20 e CAT presencial, inicialmente e após 15 dias de intervalo 

(denominado grupo presencial), e outro grupo responderia os questionários AQ20 e 

CAT também presencial inicialmente e, após 15 dias de intervalo, a segunda 

aplicação do CAT e AQ20 seria realizada por telefone (denominado grupo telefone).  

A avaliação foi realizada inter-observador e de caráter aleatório. Os participantes da 

pesquisa foram alocados nos dois grupos de seguimento (presencial ou por telefone) 
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através da randomização por sorteio simples, realizada por um investigador 

independente, que não participou da aplicação dos questionários. 

O CAT é um questionário curto e simples para monitorar o acompanhamento 

a longo prazo da DPOC. Dirigido à prática de cuidados primários. Validado no Brasil. 

É composto de 8 itens, que descrevem tosse, secreção, opressão no peito, dispneia, 

limitações de atividade em casa, confiança em sair de casa, qualidade do sono e 

energia/disposição. Cada item é classificado de 0 a 5, tornando o alcance da 

pontuação total de 0 a 40, com ponto de corte para gravidade em 10. Os escores 

mais altos representam pior estado de saúde. O questionário CAT é projetado para 

avaliar a saúde atual e não especifica um período. (6) 

O AQ20 é um instrumento específico de medida de qualidade de vida para 

DPOC, que contém 20 questões simples com respostas do tipo sim, não e não se 

aplica. As questões contêm elementos que avaliam sintomas, desempenho para 

atividades do dia-a-dia e autocuidado com a doença. Curto e fácil de completar, 

necessitando em média em 2 minutos, se correlaciona bem com questionário SGRQ. 

Útil em um ambiente clínico. Auto administrado, neste estudo foi feita leitura direta 

para que fossem incluídos os não alfabetizados.  Tem um menor poder 

discriminatório na DPOC leve.  Sua pontuação varia de 0 (excelente qualidade de 

vida) a 20 pontos (pior qualidade de vida), tendo sido utilizada a versão previamente 

validada para a língua e cultura do Brasil. (5,7)    

Na primeira avaliação presencial foram realizados: 

a) Aplicação da ficha clínica padronizada para atendimento ambulatorial, 

onde constam sintomas, Questionário do Conselho de Pesquisas Médicas 

do Reino Unido (modificado) MRCm, questionários CAT e AQ20, índices 

de comorbidades COTE e CHARLSON (Anexo 3); 

b) O TC6m de acordo com as diretrizes da American Thoracic Society, sendo 

os resultados ajustados às equações nacionais de normalidade; (12,13.14) 

c) Oximetria de pulso utilizando o oxímetro FL400-Face Lake (China,2015); 

d) Medida da circunferência abdominal com trena antropométrica Cescorf 

(Brasil 2015); 

e) Peso e altura com balança e estadiômetro (Balança mecânica 

antropométrica Fillizola, Brasil 2014); 

f) Espirometria realizada obedecendo as diretrizes da American Thoracic 

Society e European Respiratory Society e diretrizes da sociedade 
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brasileira de pneumologia.15,16 Foram utilizados os valores de referência 

para população brasileira das equações de Pereira et al.(17) A avaliação 

espirométrica foi realizada utilizando-se o espirômetro Carrefusion (SM 

105-0466ª, EEUU 2015). 

 

4.3 Análise Estatística 

As análises dos dados obtidos foram realizadas utilizando o Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 14.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, 

EUA). 

Para descrever as variáveis numéricas contínuas, foi utilizado a média e 

desvio padrão, e para testar a diferença entre as médias, quando paramétrico, foi 

utilizado o teste T de Student, após a avaliação da dispersão dos dados.  Para se 

avaliar a diferença entre as proporções, foi utilizado o Qui-quadrado.  Para medir a 

correlação entre duas variáveis minimamente ordinais, foi utilizado o coeficiente de 

correlação de Spearman (ou "r”) para os não paramétricos. O nível de significância 

estatística adotado foi o de p < 0,05. 

Para avaliar a reprodutibilidade, foi utilizado o Coeficiente de Correlação 

Intraclasse (CCI) entre as duas aplicações do AQ20 e do CAT, com o respectivo 

cálculo do intervalo de confiança de 95% (18)
. Utilizados para interpretação conforme 

discriminado a seguir. 

 

 

Valores CCI Interpretação da reprodutibilidade do estudo 

0,4 ≤ CCI < 0,75 Satisfatória 

CCI <0,4 Pobre 

CCI ≥0,75 Excelente 

 

Para avaliar a concordância entre dois métodos que devem medir a mesma 

quantidade e a sua variabilidade individual entre as aplicações, estritamente 

presenciais e a aplicação por telefone, foi utilizada a disposição gráfica de Bland e 
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Altman. Essa examina a diferença entre as pontuações obtidas entre as duas 

aplicações dos questionários, contra a média aritmética das duas aplicações.(19) Este 

método substitutivo ao Coeficiente de correlação (CC) para avaliar concordância 

entre dois métodos, a partir de uma disposição gráfica de dispersão entre a 

diferença (X-Y) plotada contra a média ([x +Y] /2) de duas variáveis (18). 

 

4.4 Aspectos Éticos 

 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa envolvendo seres 

humanos da Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências – FUNDECI, 

sob o número   1.601.621, CAAE:54396416.50000.5544. 

As fichas e questionários foram preenchidos por entrevista com o paciente, 

após realização do processo de consentimento e assinatura do TCLE, conforme 

normas da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 
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5 RESULTADOS 

 
A amostra final foi composta por 122 pacientes, com distribuição apresentada 

no Quadro 1  e características descritas na Tabela 1. Os pacientes dos grupos AQ20 

presencial/presencial e AQ20 presencial/telefone apresentaram características 

demográficas, clínicas e funcionais semelhantes.  Quanto ao nível de escolaridade 

na amostra, foram encontrados 32 (26,2%) pacientes sem escolaridade e 

distribuição conforme figura1. A maioria dos pacientes 106 (86,9%) era de ex-

tabagistas, 13 (10,7%) permaneciam fumando e apenas 3 (2,5%) não referiram 

tabagismo em nenhuma época da vida. A exposição a fogão a lenha foi referida em 

92 (75,4%) dos pacientes. Foi observada associação entre a exposição a fumaça de 

fogão a lenha e a naturalidade dos pacientes, 30 pacientes eram nascidos em 

Salvador-Ba, destes 13 referiram exposição, dos 92 pacientes naturais do interior da 

Bahia, 79 (86%) tiveram exposição a fumaça de fogão a lenha, com p<0,01. 

O diagnóstico e classificação de DPOC (GOLD/MRCm) foi distribuído 

conforme descrito na figura 2. Foi feita uma comparação de medias do AQ20 e 

estádio GOLD e se observou: pacientes estágio A apresentaram AQ20 com médias 

(+ DP-Desvio Padrão) 6±3,9, estágio B 13±2,3, estágio C 6,9±3,9 e estágio D 

12,3±4,9. Houve uma correlação significativa entre o AQ20 e o estágio GOLD 

quando avaliados os 122 pacientes, ficando demonstrado que quanto pior o estágio 

da DPOC, mais elevado o valor do AQ20. Porém, ao dividir a amostra em dois 

grupos (presencial e telefone) essa correlação deixou de ser significante, 

possivelmente pela diminuição do número dos pacientes.  Na figura 3 a distribuição 

dos pacientes conforme classificação GOLD/espirometria. 

Em comparação de medias do CAT e estádio GOLD, observamos pacientes 

Gold A com médias (+DP) 9,6±6,7, Gold B com média 18,3±7,4, Gold C com média 

11,7±6,4 e Gold D com média 20,9±8,9, com p<0,01. 

Nos pacientes mais graves na classificação GOLD A/D foi evidenciado um 

valor maior no escore de AQ20 e CAT. 

 

Reprodutibilidade das pontuações do AQ20 

As médias (+DP) do AQ20 em valores absolutos obtidas na primeira aplicação 

no grupo presencial foi de 9,9±5,6 (IC 8,3-11,4) e no grupo telefone foi 10,1±4,5 (IC 

9,0-11,2). Na segunda aplicação do AQ20, as médias obtidas no grupo presencial foi 
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de 9,6±5,2 (IC 8,1-11,0) e no grupo telefone foi de 9,8±4,5 (IC 8,7-10,8). As médias 

(+DP) de pontuação percentual do AQ20 nas primeira e segunda aplicações 

presenciais foram, respectivamente, 49 + 3 e 48 + 3 (p =0,32). As médias de 

pontuação percentual do AQ20 com a primeira aplicação presencial e a segunda por 

telefone foram, respectivamente, 50 + 22 e 49 +22 (p = 0,21). 

A reprodutibilidade do AQ20 para a primeira e segunda aplicações presenciais 

expressa por meio do CCI, cujos dados estão disponibilizados na Figura 4, foi CCI = 

0,96 (IC 95% 0,93-0,98). Para a primeira aplicação presencial e segunda por 

telefone, cujos dados estão disponíveis na Figura 5, foi encontrado CCI = 0,94 (IC 

95% 0,90-0,96). Para ambas as situações com valores de p < 0,001.   

Visando avaliar a variabilidade entre os dois momentos de aplicação do AQ20, 

foram construídos gráficos de Bland & Altman. Na Figura 6 está representado o 

gráfico de variabilidade individual entre os resultados do AQ20 em duas aplicações 

presenciais separadas por 15 dias de intervalo. Na Figura 7 está representado o 

gráfico de variabilidade individual entre os resultados do AQ20 em aplicações 

presenciais e por telefone separadas por 15 dias de intervalo.  

 

Reprodutibilidade das pontuações do CAT 

 

A média (+DP) de pontuação na primeira aplicação do CAT foi de 15,7±9 (IC 

13,14-18,6) no grupo presencial e de 17,2±8,8 (IC 15,11-19,31) no grupo telefone. 

Na segunda aplicação do CAT, as médias obtidas foram 14,4±8 (IC 12,15-16,6) no 

grupo presencial e 15,2±7,9 (IC 13,3-17,1) no grupo telefone. Analisando a 

correlação entre a primeira e segunda aplicação, observamos r=0,84 com p<0,01 no 

grupo presencial, e r=0,77 com p<0,01 no grupo telefone. 

A reprodutibilidade do CAT resultou em CCI= 0,77 (0,67-0,86) para a primeira 

e segunda aplicações presenciais e CCI= 0,73 (0,63-0,82) para a primeira aplicação 

presencial e segunda por telefone. Para ambas as situações com valores de p < 

0,01. 

Validade de construto 

 

Avaliando os 122 pacientes, foi encontrada associação significativa entre o 

AQ20 e o CAT, com r = 0,75 (p < 0,01).  
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Ao se realizada dicotomização do CAT utilizando como ponto de corte o valor 

10 pontos, proposto pelo GOLD (CAT até 10 e ≥ 10 pontos)  , foram  encontradas no 

AQ20%,  médias de  24,1+16,8  nos pacientes com CAT < 10 pontos e de 58,1+21,1  

nos pacientes com CAT ≥ 10 pontos, observando-se p < 0,001 para os dois grupos.  

Ao correlacionar AQ20 e VEF1 observamos valor de r=0,29 e p<0,01. Ao 

correlacionar CAT e VEF1, o valor encontrado foi r=0,32 e p<0,01. Observou-se 

assim uma correlação negativa entre as duas variáveis, com maior escore dos 

questionários quando os pacientes apresentavam uma função pulmonar pior.    

Ao comparar os valores do AQ20 e a escolaridade dicotomizada em 

analfabeto e alfabetizado, observamos valor de AQ20 9±5 para analfabetos e 10±4,9 

para alfabetizados, com p=0,584. Não tendo sido evidenciada diferença significativa 

nos escores a partir do nível de escolaridade. 

Observamos valor de CAT 17±9,6 nos sem escolaridade e 16,2±8,7 nos 

pacientes com curso fundamental incompleto ou mais, sem diferença significativa 

com p=0,48 

Ao associar AQ20 e BODE observa-se correlação fraca com um valor de 

r=0,453, p<0,01 e quando comparado BODE e CAT observa-se valor de r=0,55, 

p<0,01. Evidenciou-se um escore CAT e AQ20 mais elevado para os pacientes com 

índice BODE com maior pontuação. 

Ao associar MRCm com AQ20 e CAT, observamos correlação moderada com 

r=0,67, p<0,01 e r=0,65, p<0,01, respectivamente. Encontrados índices de dispneia 

com valores mais altos em pacientes com escores mais elevados nos questionários. 

Nas Figura 8 e 9 respectivamente a primeira e segunda aplicação de AQ20 

correlacionado como MRCm categorizado em 0-1 e 2-4.  

Ao associar o desempenho do TC6M com o AQ20 observamos correlação 

fraca, com   r=-0,12 p<0,18. Ao associar o TC6M com o CAT observa-se correlação 

fraca com r= -0,32, p<0,01. Indicado escores mais elevados nos dois questionários 

nos pacientes com menor distância percorrida. 

Quanto aos índices de comorbidades COTE e CHARLSON, não houve 

correlação significante com o AQ20 ou com o CAT na amostra estudada. 
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Quadro 1 – Fluxograma da avalição dos pacientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes com DPOC (n=140) 

Excluídos (n= 3) 

 Não preencheram critério de 
inclusão (n=2) 

 Recusa em participar (n=1  ) 
 

 Responderam ao questionário 
presencial (52) 
 

Presencial (n= 64) 

 Resposta questionário presencial 
(n=64) 

 

 Responderam ao questionário por 
telefone (70) 



 

 

Telefone (n=73) 

 Resposta ao questionário presencial 
(n=73) 

Randomizados (n=137) 

Excluídos (n= 3) 

 Não responderam ao contato 
telefônico 

 

Excluídos (n= 12) 

 Não compareceram para 
resposta presencial  
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Tabela 2: Características demográficas, clínicas e funcionais dos pacientes incluídos 
no estudo (N= 122)  

AQ20: questionário de vias aéreas 20; CAT: Teste de Avaliação da DPOC; VEF1: volume expiratório 
forçado no primeiro segundo; TC6’: Teste de caminhada de seis minutos; p¹: valor de t-testes de 
amostras; ² valores expressos em forma de n (%). 

 

 

 

Figura 1 - Características do nível de escolaridade (n122) 

 

Variáveis Presencial/Presencial 
(n=52) 

Presencial/Telefone 
(n=70) 

Valor de p¹ 

Idades (média±SD) 66,1±8,6 69,6±8,9 0,89 

Gênero
2
    

 Masculino 27 (52%) 45 (64%) 0,19 

Tabagismo 46,1±40,32 46,6±43,4 0,86 
Nível de 
escolaridade² 

   

 Analfabeto 11(21%) 21 (30%) 0,27 

 ≥ Ens. Fund 
incompleto. 

41(79%) 49 (70%)  

AQ20(média±SD) 9,9±5,6 10,1±4,45 0,30 

MRCm(média±SD) 1,7±1,24 2,1±1,16 0,18 
CAT (média±SD) 15,6±9,03 17,2±8,82 0,97 
VEF1l/min 
TC6’ 

1,3±0,49 
357±95 

1,1±0,49 
336±107 

0,91 
0,42 
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Figura 2 - Classificação espirométrica GOLD x AQ20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 - Classificação A/D GOLD x AQ20 
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Figura 4 - Gráfico de dispersão entre os resultados do AQ20 em duas aplicações 
presenciais separadas por 15 dias de intervalo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 - Gráfico de dispersão entre os resultados do AQ20 em   aplicações 
presenciais e por telefone separadas por 15 dias de intervalo. 
 

 
 

CCI= 0,96 (0,93 - 0,98) p < 0,001 

CCI= 0,94 (0,9 - 0,96) p < 0,001   
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Figura 6 - Disposição gráfica da variabilidade individual (do tipo Bland e Altman) 
entre os resultados do AQ20 em duas aplicações presenciais separadas por 15 dias 
de intervalo. 

 

 

 
Figura 7- Disposição gráfica da variabilidade individual (do tipo Bland e Altman) entre 
os resultados do AQ20 em   aplicações presenciais e por telefone separadas por 15 
dias de intervalo. 
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Figura 8 - Disposição gráfica da associação AQ20/MRCm primeira aplicação 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Disposição gráfica da associação AQ20/MRCm segunda aplicação 
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Abstract: ABSTRACT 

Purpose: Evaluate the application of AQ20 and CAT via telephone on a COPD patients 

sample, comparing the results with those acquired on site. Methods: Longitudinal 

testretest survey with COPD patients monitored in Pneumology clinic. Included: people 

diagnosed with COPD according to GOLD; clinical stability; without hospitalization 

during the survey or 30 days prior to it; absence of symptoms or treatment alterations. 

Excluded: people with severe pulmonary diseases besides COPD; incapacitating or 
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without access to phone line. In the first evaluation, patients were interviewed on site 

for CAT and AQ20. Then, they were randomly divided into two groups for the second 

AQ20 and CAT applications, carried out 15 days later, on site or via telephone. The 

results were compared to those of the first evaluation through Intraclass Correlation 

Coefficient (ICC) and Confidence Interval of 95% (CI95%). Value of p < 0.05 

considered significant. Results: 122 patients completed the evaluations: 52 on site 
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site the first and via phone the second were ICC=0,96 (CI95%0.93-0.98) and ICC=0.94 

(CI95%0.90-0.96), respectively, with p<0.001 for both. The ICC for CAT applied on site 

both times and on site the first and via phone the second were ICC=0.87 (CI95% 0.80-

0.92) and ICC=0.91 (IC95%0.84-0.95), respectively, with p<0.001 for both. 

Conclusions: Both applications for AQ20 and CAT, on site or via phone, can be 

considered reproducible, allowing different remote applications. 
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RESUMO 
 
Objetivo: Avaliar a reprodutibilidade da aplicação do AQ20 e CAT por via telefônica 
em uma amostra de portadores de DPOC em ambulatório especializado. Métodos: 
Estudo longitudinal, tipo teste-reteste, em 122 pacientes com DPOC acompanhados 
no ambulatório especializado do HEOM/SESAB-Bahia. Os critérios de inclusão 
foram: diagnóstico de DPOC conforme estratégia GOLD; estabilidade clínica, com 
ausência de internação hospitalar por qualquer motivo no período do estudo ou 30 
dias antes; ausência de piora dos sintomas, avaliada pelo CAT; ausência de 
mudança de posologia medicamentosa durante o estudo. Excluídos: portadores de 
doenças pulmonares não DPOC, doenças não pulmonares incapacitantes, graves 
ou de difícil controle; pacientes com incapacidade de compreensão de textos em 
português; com impossibilidade de acesso por via telefônica. Realizadas duas 
avaliações com intervalo 15 dias, onde foram aplicados questionários apenas na 
primeira consulta: Geral de acompanhamento, MRCm, Índice Charlson, e, nas duas 
avaliações, CAT e AQ20. Divididos em dois grupos por randomização simples para 
reaplicação do AQ20 e CAT, presencial ou por telefone. Resultados: Dos 122 
pacientes, 70 (57,4%) tiveram a segunda aplicação por telefone. Houve uma 
excelente reprodutividade entre as aplicações do AQ20 presenciais com CI=0,96 
(0,93-0,98) p<0,001 e por telefone com CI=0,94 (0,90-0,96) p<0,001. Houve boa 
concordância com limite inferior de -3,826 e superior 4,406 para a forma presencial e 
limite inferior de -3,884 e o superior 4,544 para   reteste telefônico. Conclusões: A 
aplicação do AQ20 e CAT por telefone é reprodutível, podendo ser instrumento de 
avaliação confiável para aplicação em interconsultas, possibilitando melhor controle 
do paciente com DPOC.  
 
Descritores: DPOC, questionários de qualidade de vida aplicados por telefone, 
AQ20, CAT.  
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ABSTRACT 
 
Objective: To evaluate the application of AQ20 and CAT tests via telephone in a 
sample of COPD patients, comparing the results with the presential application. 
Methods: Longitudinal survey, with test-retest, with COPD patients monitored in 
Pneumology health clinic. Inclusion criteria: COPD diagnosis according to the GOLD 
strategy; clinical stability; lack of hospitalization for any reason during the survey or in 
the 30 days prior to it; absence of symptoms or treatment alterations. Exclusion: 
severe pulmonary diseases except COPD; incapacitating or severe non-pulmonary 
diseases; incapacity to understand texts in the used language; no access to phone 
line. In the first evaluation, they were interviewed on site for CAT and AQ20. Then, 
they were randomly divided into two groups for the second interview for AQ20 and 
CAT, carried out 15 days later, either on site or via telephone. The results were, then, 
compared to those of the first evaluation through the Intraclass Correlation 
Coefficient (ICC) and Confidence Interval of 95% (CI95%). Value of p < 0.05 
considered significant. Results: 122 patients completed the evaluations: the on-site 
group 52 people (42.6%), group via phone 70 people (57.4%). The ICC for AQ20 
applied on site on the first and second interviews ando n site on the first and via 
phone on the second were ICC=0,96 (CI95%0.93-0.98) and ICC=0.94 (CI95%0.90-
0.96), respectively, with p<0.001 for both. The ICC for CAT applied on site on the first 
and second interviews and on site on the first and via phone on the second were 
ICC=0.87 (CI95% 0.80-0.92) and ICC=0.91 (IC95%0.84-0.95), respectively, with 
p<0.001 for both. Conclusions: Both applications for AQ20 and CAT, either on site or 
via phone, can be considered reproducible, wich allows a wider range of applications 
remotely. 
 
Descriptors: COPD, questionnaires on quality of life applied via phone, reproducibility 
studies 
 
 

INTRODUÇÃO  

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença comum, 

prevenível e tratável, caracterizada por limitação de fluxo aéreo e sintomas 

respiratórios persistentes, causados por alterações alveolares e de vias aéreas, 

devido a uma exacerbada resposta inflamatória deflagrada por uma exposição 

crônica à partículas e gases nocivos1.  Os sintomas mais comuns da DPOC, que são 

a dispneia, tosse e /ou produção de secreção, associam-se à percepção da 

qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) de maneira mais significativa do que 

a tradicional avaliação da limitação ao fluxo aéreo2. Nos últimos anos, tem-se 

valorizado muitos os desfechos que utilizam a perspectiva do paciente (como os 

sintomas e a QVRS) não somente para a estratificação da DPOC ou para a 

descrição do impacto dos sintomas no cotidiano individual de destes pacientes, mas 
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também como ferramenta para avaliar as diversas intervenções terapêuticas 

disponíveis na atualidade1,3. Entretanto, os questionários tanto de sintomas quanto 

de QVRS, têm sido considerados de baixa praticidade para aplicação na rotina diária 

do cuidado aos pacientes com DPOC em função do escasso tempo de avaliação nas 

consultas ambulatoriais de rotina. Para evitar prescindir da aplicação destas 

relevantes ferramentas que levam em consideração o ponto de vista do paciente na 

tomada de decisões, as formas remotas de aplicação como o uso do telefone, da 

rede mundial de computadores ou a auto aplicação em casa seriam então 

consideradas alternativas viáveis. As vantagens da aplicação remota de 

questionários são a redução do quantitativo da equipe de saúde necessária para tal, 

redução dos custos de avaliação destes desfechos e a permissão de maior liberdade 

de expressão dos pacientes para responder às perguntas dos questionários de 

sintomas de QVRS4.  

Desse modo, o objetivo do presente estudo foi avaliar a reprodutibilidade do 

questionário de vias aéreas 20 (AQ20) e do Teste de Avaliação da DPOC (CAT) 

aplicados presencialmente ou por via telefônica em uma amostra de portadores de 

DPOC acompanhados ambulatoriamente.   

 

MÉTODOS  

 

Delineamento 

Trata-se de um estudo de validação e reprodutibilidade, com  delineamento   

longitudinal e do tipo teste-reteste de acordo com metodologias descritas 

previamente.5,6 Foi selecionada uma amostra de conveniência de 122 pacientes para 

participar do estudo, com dados de avaliações realizadas no período entre 14 de 

julho de 2016 a 30 de janeiro 2017 em pacientes acompanhados em um ambulatório 

especializado em doenças respiratórias  pertencente ao sistema público de saúde do 

Brasil (Sistema Único de Saúde - SUS).  

 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Os critérios de inclusão foram: diagnóstico de DPOC de acordo com o 

documento GOLD1; estabilidade clínica, definida como: ausência de internação 

hospitalar por qualquer motivo no período do estudo ou 30 dias antes de iniciá-lo; 
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ausência de piora dos sintomas, avaliada segundo um questionário de sintomas, o 

CAT no intervalo de 15 dias entre as duas aplicações dos questionários; ausência de 

mudança de posologia de qualquer medicamento em uso pelo paciente durante o 

estudo. 

Foram excluídos do estudo os pacientes com outras doenças pulmonares que 

não a DPOC, ou doenças não pulmonares consideradas incapacitantes, graves ou 

de difícil controle de acordo com uma avaliação pelo médico que realizou o 

atendimento inicial; incapacidade de compreensão de textos em português, 

independentemente do nível de escolaridade formal; impossibilidade de realizar o 

Teste de caminhada de seis minutos (TC6m) e impossibilidade de acesso por via 

telefônica.  

 

Protocolo 

 

Todos os participantes da pesquisa, assinaram o TCLE e foram inicialmente 

submetidos a uma avaliação que consistia no preenchimento de uma ficha clínica 

padronizada para coleta de dados sócio-demográficos, respondiam os questionários 

CAT e AQ20 presencialmente, além dos índices de comorbidades de  COTE e 

CHARLSON. Os participantes foram estadiados conforme o documento GOLD 

20161. Os questionários inicialmente foram aplicados de maneira idêntica ao estudo 

de validação do AQ20 no Brasil.5 As dúvidas em relação às questões foram 

esclarecidas, segundo as orientações de resposta do AQ20. O ambiente utilizado 

para resposta era dotado de privacidade e considerado calmo e silencioso, para 

preservar a fidedignidade das respostas e respeitar as individualidades de cada 

participante da pesquisa. Não foram permitidas interrupções durante o processo de 

preenchimento e tampouco fora permitida a presença de outrem no mesmo recinto, 

além do pesquisador e o entrevistado. No final do preenchimento, os questionários 

foram revisados pelo pesquisador para evitar perguntas deixadas em branco. 

Em seguida, os participantes eram divididos em dois grupos: um grupo 

responderia os questionários AQ20 e CAT presencialmente após 15 dias de intervalo 

(denominado grupo presencial) e outro grupo à segunda aplicação por telefone 

(denominado grupo telefone). Os participantes da pesquisa foram alocados nos dois 

grupos de seguimento (presencial ou por telefone) através da randomização por 
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sorteio simples, antes de qualquer procedimento e realizada por um investigador 

independente que não participou da aplicação dos questionários.  

Após 15 dias de intervalo, ambos os grupos responderam os questionários 

AQ20 e CAT.  

 

Desfechos das avaliações realizadas 

 

O AQ20 é um questionário de qualidade de vida específico para DPOC, que 

contém 20 questões simples com respostas do tipo sim, não e não se aplica. A 

questão contém elementos que avaliam sintomas, desempenho para atividades do 

dia-a-dia e autocuidado com a doença. Sua pontuação varia de 0 (excelente 

qualidade de vida) a 100 pontos percentuais (pior qualidade de vida), tendo sido 

utilizada a versão previamente validada para a língua e cultura do Brasil.5,7     

O CAT é um questionário que consiste em oito itens que descrevem tosse, 

secreção, opressão no peito, dispneia, limitações de atividade em casa, confiança 

em sair de casa, qualidade do sono e energia/disposição. Cada item é classificado 

de 0 a 5, tornando o alcance da pontuação total de 0 a 40. Os escores mais altos 

representam pior estado de saúde. O questionário CAT é projetado para avaliar a 

saúde atual e não especifica um período.6 

 

    Também na primeira avaliação foram realizados: 

a) Aplicação da ficha clínica padronizada para atendimento 

ambulatorial, onde constam sintomas; 

b) O TC6m de acordo com as diretrizes da American Thoracic Society 

sendo os resultados ajustados às equações nacionais de 

normalidade .8,9,10 

c)    Oximetria de pulso utilizando o oxímetro FL400-Face Lake 

(China,2015) 

d) Circunferência abdominal com trena antropométrica Cescorf (Brasil 

2015), 

e) Peso e altura com balança e estadiômetro (Balança mecânica 

antropométrica Fillizola, Brasil 2014), 

f)    A espirometria foi realizada obedecendo as diretrizes da American 

Thoracic Society e European Respiratory Society e diretrizes da 
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sociedade brasileira de pneumologia.11,12 Foram utilizados os valores 

de referência para população brasileira das equações de Pereira et 

al.13 A avaliação espirométrica foi realizada utilizando-se o 

espirometro Carrefusion (SM 105-0466ª, EEUU 2015). 

 

Analise estatística  

 

As análises dos dados obtidos foram realizadas utilizando o Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 14.0 (IBMCorporation, Armonk, NY, 

EUA). 

Para as variáveis numéricas contínuas, foi utilizado a média e desvio padrão, 

e para testar a diferença entre as médias foi utilizado o teste T de Student. Para se 

avaliar a diferença entre as proporções, foi utilizado o Qui-quadrado. Um valor de p < 

0,01 considerado significante. Para medir a correlação entre duas variáveis 

minimamente ordinais, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. O nível 

de significância estatística adotado foi o de p < 0,05. 

Para o estudo de validade foi utilizado o Coeficiente (α) de Cronbach, para 

medir a reprodutibilidade entre as duas aplicações do questionário AQ20 foi utilizado 

o coeficiente de correlação intraclasse (CCI).  Para serem comparados os níveis de 

reprodutibilidade alcançadas entre as aplicações estritamente presenciais e a 

aplicação por telefone, foi utilizado o Intervalo de Confiança de 95%. Foi também 

utilizada a disposição gráfica de Bland e Altman, que examina a diferença entre as 

pontuações obtidas entre as duas aplicações dos questionários.  Nessa disposição 

gráfica, as diferenças são dispostas, a média geral e a variância são calculadas, e foi 

construído um intervalo de confiança de 95% ao redor da média, assumindo uma 

distribuição normal. 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa envolvendo seres 

humanos da Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências – FUNDECI 

sob o número   1.601.621, CAAE:54396416.50000.5544. 
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RESULTADOS  

 

Descrição da amostra 

 O recrutamento e seleção da amostra estão descritos na figura 1, conforme o 

modelo do CONSORT.14 A amostra final foi composta por 122 pacientes, com 

características descritas na Tabela 1. Os pacientes dos grupos AQ20 

presencial/presencial e AQ20 presencial/telefone apresentaram características 

demográficas, clínicas e funcionais semelhantes.  Quanto ao nível de escolaridade 

na amostra foram encontrado 32(26,2%) pacientes sem escolaridade, 61 (50,0%) 

com ensino fundamental incompleto, 13 (10,7%) com ensino fundamental completo, 

2(1,6%) com ensino médio incompleto, 6(4,9%) com ensino médio completo,4 

(3,3%) com ensino superior completo e 4 (3,3%) com ensino superior incompleto. A 

grande maioria dos pacientes era de ex-tabagistas 106 (86,9%), 13 (10,7%) 

permaneciam fumando e apenas 3 (2,5%) não referiram tabagismo em nenhuma 

época da vida. A exposição a fumaça de fogão a lenha foi referida em 92 (75,4%) 

dos pacientes.  

O diagnóstico e classificação de DPOC (Gold/MRC) foi assim distribuído: A 27 

(21,5%), B 11(9,1%), C 22(18,2%), D 62 (51,2%). Foi feita uma comparação de 

medias do AQ20 e estádio GOLD, observamos pacientes estágio A com AQ20 com 

médias (+ DP) 6±3,9, estágio B com AQ20 13 ±2,34, estagio C com AQ20 6,86 

±3,96 e estagio D com AQ20 12,32±4,95.   

Em comparação de medias do CAT e estádio GOLD foram observados 

pacientes Gold A com médias (+ DP) 9,59±6,68, Gold B18,27±7,43, Gold C 

11,72±6,4 e Gold D 20,98±8,90. 

 

Reprodutibilidade das pontuações do AQ20 

As médias (+ DP) de percentual do AQ20, nas primeira e segunda aplicações 

presenciais foram, respectivamente 49 + 28 e 48 + 26 (p =0,32). As médias de 

percentual do AQ20, com a primeira aplicação presencial e a segunda por telefone, 

foram, respectivamente 50 + 22 e 49 +22 (p = 0,21). 

A reprodutibilidade do AQ20 expressa por meio do CCI (Coeficiente Alpha de 

Cronbach) estão disponibilizados nas figuras 2 e 3. para a primeira e segunda 

aplicações presenciais foi α = 0,96 (IC 95% 0,93-0,98) e, para a primeira aplicação 
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presencial e segunda por telefone, α = 0,94 (IC 95% 0,90-0,96), com valores de p < 

0,001 para ambas as situações.   

Para avaliar a variabilidade entre os dois momentos de aplicação do AQ20, 

foram construídos os gráficos de Bland & Altman para a reprodutibilidade das 

aplicações presenciais (figura 4) e presencial seguida da aplicação por telefone 

(figura 5).  

 

Reprodutibilidade das pontuações do CAT 

As médias (+ DP) de pontuação do CAT, na primeira aplicação no grupo 

presencial de 15,65± 9 (IC 13,14-18,6) e no grupo telefone 17,21±8,8 (IC 15,11-

19,31). Na segunda aplicação do CAT, as medias obtidas foram no grupo presencial 

14,39±8 (IC 12,15-16,6) e no grupo telefone 15,23±7,9 (IC 13,34-17,11). Analisando 

a correlação entre a primeira e segunda aplicação no grupo presencial observamos 

r=0,84 com p<0,001, e no grupo telefone r=0,77 com p<0,001. 

A reprodutibilidade do CAT expressa por meio do CCI foi para a primeira e 

segunda aplicações presenciais de α = 0,77 (0,67-0,86) e, para a primeira aplicação 

presencial e segunda por telefone, α = 0,732 (0,625-0,817), com valores de p < 0,01 

para ambas as situações. 

 

Validade de construto 

Foi encontrada associação positiva significativa entre o AQ20 e o CAT, com r 

= 0, 75, p < 0,01).  Inclusive ao realizar a dicotomização do CAT utilizando os pontos 

de corte em 10 pontos propostos pelo GOLD, obtiveram-se médias de AQ20% igual 

a 24,12+16,8 nos pacientes com CAT < 10 pontos e para os demais AQ20% igual a 

58,12+21,1, com p < 0,01 entre os grupos.  

 

 

DISCUSSÃO 

O presente estudo demonstrou que houve similar reprodutibilidade na 

aplicação tanto por via telefônica quanto presencialmente dos questionários AQ20 e 

CAT, sugerindo que as aplicações de ambos os questionários podem ser realizadas 

consistentemente por via telefônica. A análise da reprodutibilidade foi baseada nos 

resultados dos CCI, amplamente utilizados na literatura para avaliar a 

reprodutibilidade teste-reteste.15,16,17 Um resultado do CCI acima de 0,80 é 
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considerado de excelente reprodutibilidade, alcançados por ambos os questionários 

AQ20 e CAT neste estudo (inclusive levando-se em consideração os limites 

inferiores do Intervalo de Confiança de 95% em todas as situações de 

reprodutibilidade testadas como sendo igual ou superior a 0,80). 15,16  

A validação por telefone do AQ20, baseada na revisão de literatura pelos 

autores, evidencia um resultado inédito na literatura. Para a reprodutibilidade 

exclusivamente presencial do AQ20 para o português do Brasil, resultados 

semelhantes foram encontrados, com CCI   Intraobservador e Interobservador de, 

respectivamente, 0,90 e 0,93, validando tanto o método quanto o grau de 

reprodutibilidade utilizado e encontrado no presente estudo 7. Para a validação do 

CAT, um único estudo encontrado na literatura testou a reprodutibilidade deste 

questionário por telefone, obtendo resultados semelhantes, sendo encontrado uma 

CCI de 0,98 (p<0,001), cuja média se superpõe aos intervalos de confiança de 95% 

encontrados no presente estudo.6  

 As disposições gráficas de Bland e Altman18 demonstradas  no presente 

estudo indicam, a presença de  concordância entre as pontuações obtidas, tanto 

presencialmente quanto por telefone, contudo  uma variação ampla tanto da 

pontuação do CAT e do AQ20 foi observada, fator que é inerente à aplicação de 

medidas psicométricas em questionários6. A importância da descrição da magnitude 

da variação das pontuações entre os dois momentos de entrevista permitirá, no 

futuro, uma adequada fundamentação para o cálculo amostral de estudos de 

intervenção utilizando tanto o AQ20 quanto o CAT.19    

A amostra de pacientes portadores de DPOC avaliados no presente estudo 

tem similar perfil clínico com os estudos de validação de questionários da literatura, 

sendo, em geral, recrutados a partir de ambulatórios especializados, onde 

predominam os pacientes de maior gravidade e limitação ao fluxo aéreo, mais 

sintomas e pior desempenho ao exercício6,7,20. O presente estudo ratificou o que já 

estava descrito em literatura, onde o AQ20 foi considerado um questionário de fácil e 

rápida  aplicabilidade5,7. 

No que diz respeito à validade de construto, observou-se que os sintomas da 

DPOC, avaliados pelo CAT, associaram-se de maneira significativa com a qualidade 

de vida mensurada pelo AQ20, resultado considerado inédito na literatura, até o 

conhecimento dos autores.  Os resultados semelhantes de associação significativa 

entre a sensação de dispneia (MRCm) e a percepção da qualidade de vida 



55 

 

encontrados na mesma amostra parecem ratificar a atual análise da forte associação 

entre o CAT e o AQ20. 20 

As limitações consideradas no presente estudo são as de generalização dos 

resultados a uma população de DPOC que não pertença ao ambiente de atenção 

especializada, uma vez que a força de associação entre o AQ20 e os sintomas da 

DPOC podem variar conforme a gravidade dos sintomas e da doença, observando-

se uma perda da sensibilidade na medida do estado de saúde pelo AQ20 em 

pacientes com DPOC leve.21  

Concluímos que a aplicação por telefone do AQ20 e do CAT foi considerada 

reprodutível e semelhante a aplicação presencial de ambos os questionários, o que 

permite a utilização da via telefônica tanto para estudos científicos quanto para uso 

habitual no cuidado aos pacientes com DPOC. Foi encontrada associação positiva 

significativa entre o AQ20 e o CAT, inclusive ao realizar a dicotomização do CAT 

utilizando o ponto de corte para maior gravidade em 10 pontos como  proposto pelo 

pela iniciativa GOLD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS: 
 
Tabela 1 - Características demográficas, clínicas e funcionais dos pacientes incluídos no estudo (N= 122)  

 

 

 

 

 

 

 

 

AQ20: questionário de vias aéreas 20; CAT: Teste de Avaliação da DPOC; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; TC6m: Teste de caminhada de 
seis minutos; p¹: valor de t-testes de amostras; ² valores expressos em forma de n (%). 

Variáveis  Presencial/Presencial 
(n=52) 

Presencial/Telefone 
(n=70) 

Valor de p¹ 

Idades (media±SD) 66,06±8,65 69,62±8,92 0,895 

Gênero2    

 Masculino 27(52%) 45(64%) 0,19 

Tabagismo 46,04±40,32 46,63±43,4 0,86 

Nível de escolaridade²    

 Analfabeto 11(21%) 21(30%) 0,27 

 ≥ Ens. Fund incompleto. 41(79%) 49(70%)  

AQ20(media±SD) 9,86±5,6 10,11±4,45 0,30 

MRCm(media±SD) 1,72±1,24 2,07±1,16 0,18 

CAT (media±SD) 15,65±9,03 17,21±8,82 0,97 

VEF1l/min 
TC6m 

1,31±0,49 
357±95 

1,10±0,49 
336±107 

0,91 
0,42 
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Figura 2 - Gráfico de dispersão entre os resultados do AQ20 em duas aplicações presenciais separadas por 15 
dias de intervalo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3 -. Gráfico de dispersão entre os resultados do AQ20 em   aplicações presenciais e por telefone separadas 

por 15 dias de intervalo 
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Figura 4 -  Disposição gráfica (Bland e Altman) das diferenças entre os dois momentos da aplicação do AQ20 no 
grupo presencial. 

 

Figura 5 - Disposição gráfica (Bland e Altman) as diferenças entre os dois momentos da aplicação do AQ20 no 
grupo telefone . 
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7 DISCUSSÃO 

 
As atuais diretrizes GOLD 2017 (20) recomendam a avaliação de desfechos 

focados no paciente, os quais podem ser medidos por meio de vários parâmetros de 

saúde validados, desde o simples grau de dispneia medido pelo MRCm até 

questionários de qualidade de vida. Os pacientes são divididos em quatro 

categorias, com base nos sintomas atuais avaliados por meio do MRC ou do CAT, 

na porcentagem do valor previsto do VEF1 e no número de exacerbações. (20)  

A busca de um instrumento de avaliação telefônica fácil de usar   e que reflita 

o estado da saúde suscita especial interesse tanto para fins clínicos como 

epidemiológicos. Paladini e et al  mostraram que a  escala de dispneia MRCm é  um 

índice confiável de gravidade da doença e  do estado de saúde em pacientes idosos 

com DPOC e que pode  ser útil para o monitoramento remoto da DPOC, bem como 

para avaliar o estado de saúde para fins epidemiológicos.(21) No presente  estudo 

observou-se índices de dispneia (MRCm) com valores mais altos em pacientes com  

escores mais elevados  nos questionários CAT e AQ20, denotando uma pior 

qualidade de vida em pacientes com maior sintomatologia de dispnéia. 

Visando avaliar resultados relevantes para os pacientes com DPOC, 

Miravitlles et al realizaram uma pesquisa aleatória via contato telefônico em seis 

países com medidas de resultado relatadas pelo paciente (Patient's perception of 

exacerbations of COPD-PROMs). Esses dados foram coletados para desenvolver 

estratégias projetadas para avaliar a eficácia de diferentes terapias para a DPOC. As 

PROMs estão rapidamente tornando-se uma parte importante dos processos de 

melhoria da qualidade da saúde. Profissionais e autoridades de saúde podem usar 

esses questionários para entender a doença a partir da perspectiva dos pacientes e 

coletar informações para melhorar a qualidade dos cuidados que recebem. (22)  

Embora as PROMs sejam usadas principalmente para condições agudas, a 

extensão do seu uso em condições de longo prazo é possível. Trabalho utilizando o 

Questionário Respiratório Clínico (CRQ) e o SGRQ, específicos da condição 

respiratória, e os genéricos EQ-5D e SF-36, observou que as pessoas não 

alfabetizadas ou com baixa escolaridade são excluídas do desenvolvimento de 

PROMs, o que pode ocorrer e passar desapercebido aos   pesquisadores e àqueles 

que administram os PROMs. Sem o esforço para melhorar a inclusão, as práticas 
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desiguais de melhoria da qualidade podem ficar incorporadas no sistema de 

saúde.(22)  

Miravitlles et al. em estudo transversal, multicêntrico na Espanha, observaram 

que os pacientes com menor nível de escolaridade e pertencentes aos grupos 

profissionais menos qualificados apresentaram uma QVRS pior. Isso sendo evidente 

mesmo em um país onde o acesso aos serviços de saúde é universal e gratuito. 

Houve um gradiente de comprometimento na QVRS de acordo com o nível 

educacional, com pontuações significativamente pior para o EQ-5D e o AQ20 para 

níveis educacionais médios e baixos em comparação com o ensino médio (p 

<0,01).(23) 

Bowling et al. descreveram que diferentes modos de administração de 

questionários podem ter influência nos resultados obtidos.(24) Schunemann et al.    e 

Puhan  et al.   concordam que existe na literatura dúvidas a respeito se o modo de 

administração do questionário tem efeito sobre as propriedades de medição e se o 

nível de escolaridade menor pode interferir de forma prejudicial.(25,26) 

Em nossa amostra 32(26%) pacientes não eram alfabetizados e 50% não 

tinha ensino fundamental completo. Observamos que os valores do CAT e do AQ20 

não tiveram diferença significativa nos escores a partir do nível de escolaridade, o 

que indica que, para os grupos presencial e telefone, os níveis de escolaridade 

menores da população estudada não resultaram em diferenças significativas nos 

valores das escalas, isso ratifica a importância e aplicabilidade dos questionários 

nesta parcela da população. Este estudo demostrou ainda que não houve 

interferência no nível de escolaridade para a aplicação do AQ20 nas duas formas de 

apresentação, sendo a aplicação de forma presencial ou por telefone confiáveis para 

avaliar qualidade de vida nos pacientes com DPOC com baixa escolaridade desta 

amostra. Também é importante observar que o estudo foi includentes, ao avaliar os 

pacientes sem escolaridade, estes muito comuns em nosso meio e representativo da 

realidade no País. 

Ghobadi  et al. pesquisaram a relação entre o escore CAT e o VEF1% predito, 

sugerindo que o CAT está associado à severidade da limitação do fluxo aéreo e à 

classificação GOLD em pacientes com DPOC estável, tendo encontrado que o 

estado de saúde medido pelo CAT piora com a severidade da limitação do fluxo 

aéreo.(27) Sanchez et al.  em seu trabalho com o AQ20 mostraram que este 

correlacionou-se significativamente com o índice BODE, grau MRCm, 
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VEF 1 e distância percorrida no TC6, mas que nem o índice de Charlson nem as 

variáveis de composição corporal correlacionaram-se significativamente com 

escores de AQ20.(28) 

Ao correlacionarmos no presente estudo o índice de BODE com o CAT 

obteve-se um r=0,55, p<0,01 e na correlação com o AQ20 encontrou-se um r=0,45 e 

p<0,01, mostrando um índice de BODE maior à proporção que piora a percepção de 

qualidade de vida observada pelos pacientes. O CAT e o AQ20 também se 

correlacionaram significativamente com o MRCm, respectivamente r=0,65, p<0,01 e 

r=0,67, p<0,01, com valores de MRCm mais elevados naqueles com pior percepção 

de qualidade de vida. O mesmo ocorrendo quando correlacionados CAT e AQ20 

com o TC6, com respectivamente r=-0,32 p<0,01 e r=-0,12, p<0,01, mostrando uma 

menor distancia percorrida naqueles com pior percepção de qualidade de vida. 

No presente trabalho, tanto o índice de COTE como o de CHARLSON (ICC) 

não mostraram correlação estatística com o CAT e o AQ20. 

Observou-se neste estudo uma alta correlação   das pontuações totais AQ20 

com o CAT, tanto na primeira aplicação dos questionários r=0,75, p<0,01 como na 

segunda aplicação r=0,71, p<0,01 (presencial ou telefone). Observou-se ainda boa 

correlação do AQ20 com o MRCm r=0,68, p<0,01 e uma correlação negativa com o 

TC6M r=0,19 p=0,03.  

Também foram observados escores mais elevados para o CAT e AQ20 

quando comparados com os estágios mais graves para as classificações GOLD 

espirométrica e A/D, nas figuras 2 e 3 respectivamente.  A distribuição de CAT foi 

18,3 ± 7 com GOLD B em11 pacientes e 21 ±8 com GOLD D em 62 pacientes. Para 

o AQ20, foram observados valores de:  13±2 com GOLD B em 11 pacientes e 12±4 

com GOLD D em 62 pacientes. Estes dados são semelhantes aos trabalhos 

encontrados na literatura.(23) 

Para a validação do CAT, em um único estudo encontrado na literatura Silva  

et al. testou e demonstrou reprodutibilidade deste questionário por telefone, 

demonstrando que a administração do questionário CAT, tanto de forma presencial 

como por telefone, apresenta propriedades de medidas moderadas a altas. As 

pontuações totais do questionário CAT neste estudo foram semelhantes nos grupos 

de aplicação presencial e por telefone: 20,71 (IC 95% 18-23,4) versus 20,81 (IC 95% 

19,31-21,7), respectivamente. Para ambos os modos de administração foi 

encontrada boa confiabilidade de consistência interna, o alfa de Cronbach variando 
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de 0,74 (IC de 95% 0,61-0,84) a 0,89 (IC 95% 0,84-0,93) para aplicação presencial e 

por telefone, respectivamente. Os autores concluíram que isso fornece suporte para 

o uso de ambos os modos de administração do questionário.(6) Seus resultados 

foram muito parecidos com os obtidos no presente trabalho, no qual  foram 

evidenciadas  médias (+ DP) de pontuação do CAT  na primeira aplicação no grupo 

presencial de 15,65± 9 (IC 13,14-18,6), e no grupo telefone 17,21±8,8 (IC 15,11-

19,31). Na segunda aplicação do CAT, as medias obtidas foram 14,39±8 (IC 12,15-

16,6) no grupo presencial e 15,23±7,9 (IC 13,34-17,11) no grupo telefone. 

Analisando a correlação entre a primeira e segunda aplicação no grupo presencial 

observa-se r=0,84 com p<0,01, e no grupo telefone r=0,77 com <0,01. 

A reprodutibilidade do CAT resultou em CCI= 0,77 (0,67-0,86) para a primeira 

e segunda aplicações presenciais e CCI= 0,73 (0,63-0,82) para a primeira aplicação 

presencial e segunda por telefone, ambas as situações com valores de p < 0,01. 

Foram verificados, portanto, valores semelhantes ao descrito na literatura (6) e foi 

demostrada excelente reprodutibilidade, o que leva a inferir que esta forma de 

aplicação pode ser implementada em contextos semelhantes ao estudado.  

Quanto ao AQ20, as médias (+DP) de pontuação percentual nas primeira e 

segunda aplicações presenciais foram, respectivamente, 49 + 28 e 48 + 26 (p 

=0,32). As médias de pontuação percentual do AQ20 com a primeira aplicação 

presencial e a segunda por telefone foram, respectivamente, 50 ± 22 e 49 ±22 (p = 

0,21) mostrando valores muito semelhantes. A reprodutibilidade do AQ20 para a 

primeira e segunda aplicações presenciais foi excelente, com CCI= 0,96 (IC 95% 

0,93-0,98), o mesmo ocorrendo quando a segunda aplicação foi por telefone, com 

CCI = 0,94 (IC 95% 0,90-0,96). Para ambas as situações com valores de p < 0,001. 

Em suma, o presente estudo demonstrou que houve similar reprodutibilidade 

na aplicação tanto por via telefônica quanto presencialmente dos questionários 

AQ20 e CAT, e para este último ratificamos os dados encontrados em estudo de 

validação realizado anteriormente no Brasil.(6) Pode-se concluir que as aplicações de 

ambos os questionários podem ser realizadas por via telefônica. A análise da 

reprodutibilidade foi baseada nos resultados dos CCI, amplamente utilizados na 

literatura para avaliar a reprodutibilidade teste-reteste.(29,30,31) 
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Limitações e Perspectivas 

Constatamos no presente estudo limitação quanto a generalização dos 

resultados a uma população de DPOC de grau mais leve, pertencente a um 

ambiente de atenção primária, uma vez que os participantes da pesquisa foram 

originados de um ambulatório especializado. Na literatura existe, 

documentadamente, uma variação da força de associação entre o AQ20 e os 

sintomas da DPOC em função do nível de gravidade dos sintomas e da doença, 

ocasionando uma perda da sensibilidade na medida do estado de saúde pelo AQ20 

em pacientes com DPOC leve, o que não se pode excluir em ambiente de atenção 

primária, por exemplo.(32)  

 A outra limitação observada no presente estudo relaciona-se a ausência de  

um grupo de pacientes onde a primeira aplicação tivesse sido por telefone, fato não 

adotado pelos autores por não representar um real ambiente de atendimento inicial 

dos pacientes em questão (a primeira consulta de pacientes na rotina do cuidado de 

saúde sempre é presencial), mas é possível que a variação dos escores seja algo 

diferente se fosse estudado um grupo onde a apresentação inicial e segunda 

aplicação tivesse sido apenas por telefone . 

Esta pesquisa   demonstrou a facilidade e o pouco tempo necessário para a 

aplicação do AQ20 por telefone em pacientes com baixa escolaridade, oferecendo 

assim uma nova forma de contato que permite diminuir o tempo entre as 

interconsultas e a detecção precoce da piora do quadro do paciente. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

8.2 Artigo 1  

 

A avaliação da qualidade de vida deve ser incorporada ao seguimento clínico, 

uma vez que a doença crônica repercute nas diversas dimensões da vida dos 

pacientes. Os questionários específicos de qualidade de vida dão uma melhor 

dimensão das condições de saúde no portador de DPOC no que se refere à sua 

relação com a doença. 

Com o crescente interesse no conceito de qualidade de vida por 

pesquisadores das ciências médicas e por profissionais da assistência direta ao 

paciente, as escolas de saúde devem incluir em suas disciplinas o domínio do 

conhecimento de uso de QVRS, desde a escolha de questionários a serem 

utilizados até os métodos de aplicação dos mesmos nas diversas áreas. A 

apresentação da ferramenta questionário de qualidade de vida no período de 

formação acadêmica contribuirá para incorporar o seu uso na prática médica.    

 

8.1 Artigo 2 

 

A aplicação por telefone do AQ20 e do CAT foi considerada reprodutível e 

semelhante à aplicação presencial de ambos os questionários, o que permite a 

utilização da via telefônica tanto para estudos científicos quanto para uso habitual no 

cuidado aos pacientes com DPOC, possibilitando melhor controle clínico do 

paciente, principalmente na detecção precoce das exacerbações. 

Há uma boa correlação do AQ20 e estágio GOLD. Foi demonstrado que 

quanto pior o estágio da DPOC, mais elevado o valor do AQ20, com a ressalva que 

ao dividir a amostra em grupos - presencial ou telefone - deixou de ser significante. 

Observou-se correlação moderada do AQ20 com MRCm. 

Observou-se correlação fraca entre o AQ20 e o BODE,  entre o  AQ20 e o 

VEF1 e entre o AQ20 e  o TC6M, destacando-se que para o TC6M a correlação  não 

foi estatisticamente significante. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa  
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ANEXO 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Título do Estudo: “Avaliação da qualidade de vida na DPOC utilizando um 
questionário específico, o Questionário de Vias Aéreas 20 (AQ20): um estudo 

de reprodutibilidade.” 
 
1. Esta pesquisa visa avaliar a qualidade de vida dos pacientes com DPOC (doença 
pulmonar obstrutiva crônica). Sua participação é voluntária. Você deve compreender 
perfeitamente os benefícios e danos potenciais antes de aceitar a participar. Isto é 
conhecido como “Termo de Consentimento Informado Livre e Esclarecido”. A 
qualquer momento desta pesquisa você poderá retirar esta autorização na 
participação sem prejuízo algum para o seu atendimento médico. 
 
2. A DPOC é uma doença causada por inflamação nos pulmões, o órgão utilizado 
para respirar, geralmente decorrente do contato com fumaças, poeiras ou gases 
tóxicos, principalmente do cigarro, cachimbo, fogão a lenha ou de outras fontes 
 
3.Nesta pesquisa somente será realizado o que já habitualmente é feito de rotina 
nos cuidados da sua consulta de rotina. 
Medida de peso, altura, circunferência abdominal e um exame de espirometria que é 
não invasivo e é indolor, dura cerca de meia hora, você ficará sentado e deverá 
soprar através de um tubo contendo um bocal descartável, conectado ao 
espirômetro. Uma presilha de borracha tapará seu nariz, garantindo que toda 
respiração seja feita pela boca e tenha que passar pelo aparelho, será pedido e que 
respire tranquilamente por algum tempo; que encha o pulmão completamente; que 
assopre com o máximo de força e rapidez possível. O teste poderá ser repetido, 
depois de aplicado uma medicação broncodilatadora, sob a forma de spray. O outro 
exame é o teste da caminhada 6 minutos, deverá ser realizado em corredor com 
comprimento de 30 metros e você caminhara por no máximo 6 minutos, podendo 
suspender a caminhada caso apresente desconforto respiratório. Será efetuada 
medida de oxigênio com aparelho colocado na ponta de seu dedo, não será 
realizada coleta com agulha. 
 
4. Serão aplicados questionários sobre suas queixas clínicas, práticas do dia a dia e 
informações sobre sua doença, serão perguntas rápidas e em caso de dúvidas 
podem ser repetidas quantas vezes forem necessárias para o entendimento. 
Duração 40 minutos. 
Caso se sinta incomodado de alguma forma pelas perguntas informe e se for do seu 
desejo suspenderemos a aplicação do questionário. Ao fim do questionário se sentir 
qualquer desconforto como: falta de ar, ansiedade, medo, informe ao pesquisador 
que tomará as providencias necessárias. Se for necessário você será encaminhado 
ao profissional neste ambulatório, responsável por tratar a queixa referida. O 
benefício desta pesquisa será poder direcionar seu médico assistente para ajustes 
que sejam necessários no seu tratamento.  
 
5. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dra. 
Ana Cláudia Costa Carneiro, que pode ser encontrada no Ambulatório de 
Pneumologia do Hospital Octavio Mangabeira, localizado na Praça Conselheiro João 



77 

 

Alfredo, s/n - Pau Miúdo, Salvador - BA, 40320-350Telefone:(71) 3117-1610 às 3ª, 
4ª e 6 ª Feiras no período de 7:30 às 11:00. Se você tiver alguma consideração ou 
dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública AVENIDA DOM 
JOÃO VI, 275, Brotas (71) 3276-8225 
 
6. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 
tratamento na Instituição 
 
7. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 
participantes de pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente; 
 
8. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 
incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada 
à sua participação.  
 
9. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 
tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem 
direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente 
estabelecidas. 
 
10. Existe o compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 
somente para esta pesquisa. 
 
11. Este termo será emitido em duas vias, sendo que uma ficará com o pesquisador 
e a outra via com o paciente  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo. “Avaliação da qualidade de vida na 
DPOC utilizando um questionário específico, o Questionário de Vias Aéreas 20 

(AQ20): um estudo de reprodutibilidade” 
 
 
Eu discuti com o Dra. Ana Cláudia Carneiro sobre a minha decisão em participar 
nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 
minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 
tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 
deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades e sem prejuízo ou perda de qualquer benefício 
que eu possa ter adquirido, no meu atendimento neste Serviço. 
 
 
________________________________                   _______________________ 
Assinatura do paciente/representante legal                Assinatura do Pesquisador 
                                                                                    Hospital Octavio Mangabeira                                                                                                                  

                                        Praça Conselheiro João    
                                        Alfredo, s/n - Pau Miúdo,  
                                        SalvadorBA, 40320- 320                                                                              
                                           Telefone:(71) 3117-1610                                                                                             
                                                                
 
                                       ____________________ 
                                  
                                       Testemunha 1 

 
                                                                                   _______________________ 
                                                                                   Testemunha 2 
 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública  AV. DOM JOÃO VI, 275, Brotas (71) 3276-8225 
 
 
 
 
 Data ---/----/----- 
 
 
 
 
 
 

 

Digital 
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ANEXO 3 -  Questionário de Coleta de Dado 

 

Questionário da primeira consulta 

01. Instituição / Cidade (ONDE): 

 [ 01 ] HEOM / Salvador  
 [ 02 ] ADAB / Salvador 
   

      

 

IDENTIFICAÇÃO 

02.  Data da pesquisa (DATAPESQ): ______/______/__________ 

03.  Nome do entrevistador (ENTREV): 

04.  Nome do paciente (PACIEN): 
 

05.  Iniciais do paciente (INICI): 

06.  Número do prontuário (NUMPRON): 

07.  Sexo (SEXO):                    [ 1 ] Masculino      [ 2 ] Feminino 

08.  Cor avaliada (COR):        [ 1 ] Preta     [ 2 ] Branca     [ 3 ] Parda     [ 4 ] Amarela     
[ 5 ] Vermelha  

09.  Data de nascimento (DATANASC):   ______/______/__________ 

10.  RG (RG): 

11.  CPF (CPF): 

12.  Número do cartão do SUS (NUMSUS): 

13.  Telefone (TEL):  (       ) 

14.  Email (EMAIL): 

15.  Endereço (ENDERE): 
 

16.  CEP (CEP): 

17.  Município onde reside (MUNRES): 

18.  UF onde reside (UFRES): 

19.  Município onde nasceu (MUNNAS): 

20.  UF onde nasceu (UFNAS): 

21.  País onde nasceu (PANAS):  

22.  Situação familiar/conjugal (SITCONJ): 
[ 1 ] Casado / união estável    [ 2 ] Solteiro / divorciado / separado / viúvo 
23.  Escolaridade (ESCOLAR): 
[ 1 ] Analfabeto             [ 2 ] Ens. Fund. Incompleto            [ 3 ] Ens. Fund. Completo          [ 4 
] Ens. Médio Incompleto 
[ 5 ] Ens. Médio Completo                           [ 6 ] Superior Incompleto                    [ 7 ] Superior 
Completo 
 

EXACERBAÇÕES 

24. Quantas exacerbações por DPOC você teve nos últimos 12 meses? (EXACER) 
[ 0 ] Nenhuma         [ 1 ] 01 [ 2 ] 02 [ 3 ] 03 [ 4 ] 04 [ 5 ] 05          [ 6 ] Mais de 05 
exacerbações 

25.  Quantas vezes você ficou internado por DPOC nos últimos 12 meses? 
(INTERNA) 

[ 0 ] Nenhuma         [ 1 ] 01 [ 2 ] 02 [ 3 ] 03 [ 4 ] 04 [ 5 ] 05          [ 6 ] Mais de 05 vezes 
 

SINTOMAS E QUALIDADE DE VIDA 

26.  O Sr.(ª) costuma ter tosse? (TOSSE)                     [ 1 ] Sim    [ 2 ] Não 
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27.  Se sim, há quantos meses? (TOSSEQ)                         _______________ meses 

28.  O Sr.(ª) costuma ter catarro? (CATARRO)             [ 1 ] Sim    [ 2 ] Não 

29.  Se sim, há quantos meses? (CATARROQ)                   _______________ meses  

30.  O Sr.(ª) costuma ter sibilos? (SIBILOS)                   [ 1 ] Sim    [ 2 ] Não 

31.  Se sim, há quantos meses? (SIBILOSQ)                       _______________ meses 

32.  O Sr.(ª) costuma ter dispneia? (DISP)                     [ 1 ] Sim    [ 2 ] Não 

33.  Se sim, há quantos meses? (DISPQ)                            _______________ meses 
 

34.  ESCALA DO MRCm - MEDICAL RESEARCH COUNCIL (MRC) 

[ 0 ] Só sofre de falta de ar durante exercícios intensos, 
[ 1 ] Sofre de falta de ar quando andando apressadamente ou subindo uma rampa 
leve 
[ 2 ] Anda mais devagar do que pessoas da mesma idade por causa de falta de ar ou 
tem que parar para respirar mesmo quando andando devagar 
[ 3 ] Para para respirar depois de andar menos de 100m ou após alguns minutos 
[ 4 ] Sente tanta falta de ar que não sai mais de casa ou sente falta de ar quando 
está se vestindo 

 
43. COPD ASSESSMENT TEST (CAT)                                                     
                                                                 Pontuação Total: ______________                     

 
 
 

QUESTIONÁRIO DE VIAS AÉREAS 20               
(Cada “SIM” vale 1 ponto. “NÃO” ou “NÃO SE APLICA” valem 0 ponto.)   
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PERGUNTA 
SIM 
(1) 

NÃO 
(2) 

NÃO SE 
APLICA 

(3) 

44.  Você tem crise de tosse durante o dia? (AQ1)    

45.  Você frequentemente se sente cansado devido a sua 
doença pulmonar? (AQ2) 

   

46.  Você sente falta de ar ao cuidar do jardim devido a sua 
doença pulmonar? (AQ3) 

   

47.  Você se preocuparia em ir à casa de um amigo se lá 
existisse algo que pudesse causar uma crise de 
sintomas pulmonares? (AQ4) 

   

48.  Você tem sintomas pulmonares quando fica exposto a 
cheiros fortes, fumaça de cigarro ou perfume? (AQ5) 

   

49.  O (a) seu (sua) companheiro (a) fica incomodado com 
a sua doença pulmonar? (AQ6) 

   

50.  Você fica com falta de ar enquanto tenta dormir? (AQ7)    

51.  Você fica preocupado com os efeitos a longo prazo na 
sua saúde causados pelos medicamentos que você 
tem que tomar por causa da sua doença pulmonar? 
(AQ8) 

   

52.  Os seus sintomas pulmonares pioram quando você 
fica aborrecido? (AQ9) 

   

53.  Existem momentos em que você tem dificuldade de 
andar pela casa devido a sua doença pulmonar? 
(AQ10) 

   

54.  Você sente falta de ar para suas atividades durante o 
trabalho devido aos seus problemas pulmonares? 
(AQ11) 

   

55.  Você sente falta de ar para subir escadas devido a sua 
doença pulmonar? (AQ12) 

   

56.  Devido a sua doença pulmonar você sente falta de ar 
para realizar as tarefas domésticas? (AQ13) 

   

57.  Devido a sua doença pulmonar você tem que voltar 
para casa mais cedo do que as outras pessoas após 
um programa noturno? (AQ14) 

   

58.  Você tem falta de ar quando está rindo devido a sua 
doença pulmonar? (AQ15) 

   

59.  Você frequentemente se sente impaciente devido a 
sua doença pulmonar? (AQ16) 

   

60.  Devido a sua doença pulmonar você sente que não 
consegue aproveitar totalmente a sua vida? (AQ17) 

   

61.  Devido a sua doença pulmonar você se sente muito 
enfraquecido após um resfriado? (AQ18) 

   

62.  Você tem a sensação constante de um peso no tórax? 
(AQ19) 

   

63.  Você se preocupa muito com a sua doença pulmonar? 
(AQ20) 

   

64.  TOTAL  (AQ) ___________ pontos 
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FATORES DE RISCO 

TABAGISMO 

65.  O Senhor(a) fuma ou já fumou cigarros em sua vida? (TABA) 
[ 1 ] Nunca fumou     [ 2 ] Ex-fumante     [ 3 ] Fumante atual 

66.  Por quantos anos o senhor(a) fumou? (TABAT) 
 

67.  Em média, quantos cigarros o senhor(a) fuma(va) por dia? (TABAQ) 
 

68.  Carga tabágica: (TABACARGA) 
 

69.  Qual tipo de cigarro o senhor(a) mais fuma(va)? (TABATIPO) 
[ 1 ] Industrializado (pronto), com filtro                        [ 2 ] Industrializado (pronto), sem filtro 
[ 3 ] Feito à mão com papel                                             [ 4 ] Feito à mão com palha 
[ 5 ] Outro: 
____________________________________________________________________ 
FOGÃO À LENHA OU CARVÃO 

70.  O Sr.(ª) já morou em uma casa que utilizava fogão à lenha ou carvão? (FOG) 
[ 1 ] Sim     [ 2 ] Não 

71.  Por quantos anos o Sr.(ª) morou em casa que utilizava fogão à lenha ou 
carvão? (FOGT) 

__________________ anos 

72.  O Sr.(ª), de maneira regular, já cozinhou ou preparou alimentos utilizando fogão 
à lenha ou carvão? (FOGCOZI) 

[ 1 ] Sim     [ 2 ] Não 

73.  Por quantos anos o Sr.(ª) cozinhou ou preparou alimentos utilizando fogão à 
lenha ou carvão? (FOGA) __________________ anos 

74.  Em média quantas horas por dia o Sr.(ª) utilizava para cozinhar ou preparar 
alimentos utilizando fogão à lenha ou carvão? (FOGM) __________________ 
minutos 

TABAGISMO PASSIVO 

75.  O Sr.(ª) já morou em uma casa onde outras pessoas fumavam? (TABPAS) 
[ 1 ] Sim     [ 2 ] Não     

76.  Por quantos anos o Sr.(ª) morou em casa onde outras pessoas fumavam? 
(TABPAST) 

__________________ anos 

EXPOSIÇÃO A OUTROS GASES, FUMAÇAS OU PARTÍCULAS 

77.  O Sr.(ª) já trabalhou em algum ambiente que possuía fumaças, gases ou 
partículas? (TRAB) 

[ 1 ] Sim     [ 2 ] Não     

78.  Por quantos anos o Sr. trabalhou em um ambiente que possuía fumaças, gases 
ou partículas? (TRABT)   __________________ anos 

 

ÍNDICE DE COMORBIDADE DE CHARLSON 
 

O Sr.(ª) tem ou já teve alguma dessas doenças? SIM 
(1) 

NÃO 
(2) 

NÃO 
SABE 
(3) 

PESO 

79.  Infarto do miocárdio (INFARTO)    
1 

80.  Insuficiência cardíaca congestiva (ICC)    
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81.  Doença vascular periférica (VASCULAR)    

82.  Doença cerebrovascular  (CEREBRO)    

83.  Demência (DEMEN)    

84.  Doença pulmonar crônica (PNEUMO)    

85.  Doença do tecido conjuntivo (CONJUNT)    

86.  Úlcera (ULCERA)    

87.  Doença crônica do fígado e cirrose (CIRROSE)    

88.  Diabetes sem complicação (DIASEM)    

89.  Hemiplegia ou paraplegia (HEMIPLE)    

2 

90.  Doença renal severa ou moderada (RENAL)    

91.  Diabetes com complicação (DIACOM)    

92.  Tumor (TUMOR)    

93.  Leucemia (LEUCE)    

94.  Linfoma (LINFO)    

95.  Doença do fígado severa ou moderada (FIGADO)    3 

96.  Tumor maligno, metástase (MALIG)    
6 

97.  AIDS (AIDS)    

98.  TOTAL (CHARLSON)   
______________ pontos 

 

ÍNDICE DE COMORBIDADE DE COTE 

O Sr.(ª) tem ou já teve alguma dessas doenças? SIM 
(1) 

NÃO 
(2) 

NÃO 
SABE 
(3) 

PESO 

99.        Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC2)    

1 100.  Úlceras gástricas ou duodenais (ULCERA2)    

101.  Doença arterial coronariana (INFARTO2)    

102.  Cirrose hepática (CIRROSE2)    

2 
103.  Fibrilação atrial / Flutter (FA)    

104.  Diabetes com neuropatia (DIANEU)    

105.  Fibrose pulmonar (FIBROSE)    

106.  Câncer de pulmão, esôfago, pâncreas ou mama 
(CA) 

   
6 

107.  Transtorno de Ansiedade (ANSIE)    

108.  TOTAL (COTE)  
______________ pontos 

 

DADOS E EXAMES COMPLEMENTARES 

109.  Peso (kg): (PESO) 110.  Altura (m): (ALTU)  

111.  IMC: (IMC) 
112. Circunferência 
abdominal: (CIRCUN) 

 

113. Data da última espirometria (DATAESPIRO): 
_________/_________/___________ 

 Pré BD % Pré BD Pós BD % Pós BD 
CVF (L-
%) 

114. (CVFPRE) 115. (CVFPREP)   116. (CVFPOS) 117. (CVFPO
SP)  
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VEF1 (L-
%) 

118. (VEFPRE) 119. (VEFPREP)  120. (VEFPOS)  121. (VEFPO
SP)  

VEF1/CVF 
(%) 

122. (VCPRE) 123. (VCPREP) 124. (VCPOS) 125. (VCPO
SP) 

 

126. SpO2 % (ar ambiente) (SPO):  

127. Teste da caminhada (6 min) (TESTE): 

128. Estadiamento da DPOC (GOLD):           [ 1 ] Leve   [ 2 ] Moderada   [ 3 ] Grave   
[ 4 ] Muito Grave 

129. Índice BODE (BODE):                                          ______________________ 
pontos 

 

TRATAMENTO 
“Quais medicamentos para a DPOC o Sr.(ª) vinha utilizando regularmente (30 dias ou mais) 
antes desta consulta?” 

Medicamento SIM (1) 
NÃO 
(2) 

NÃO SABE 
(3) 

130. Salbutamol (SALBU)    

131. Fenoterol (FENO)    

132. Ipratrópio (IPRA)    

133. Formoterol (FORMO)    

134. Salmeterol (SALME)    

135. Indacaterol (INDA)    

136. Vilanterol (VILA)    

137. Olodaterol (OLO)    

138. Tiotrópio (TIO)    

139. Glicopirrónio (GLICO)    

140. Aclidínio (ACLI)    

141. Outro broncodilatador inalado (OUTROB)    

142. Qual outro broncodilatador 
      inalado (se houver) (BRONCO): 

143. Beclometasona (BECLO)    

144. Budesonida (BUDE)    

145. Fluticasona (FLUTI)    

146. Mometasona (MOME)    

147. Outro corticoesteróide inalado (OUTROC)    

148. Qual outro corticoesteróide 
           Inalado (se houver) (CORTICO): 

149. Metilxantina oral (METIL)    

150. N-acetil-cisteína oral (ACETIL)    

151. Roflumilast oral (ROFLU)    

152. Antimicrobiano oral (ANTIMI)    

153. Corticóide oral (CORTIORA)    

154. Corticóide parenteral (CORTIPARA)    

155. Reposição venosa de alfa-1-antitripsina 
(ALFAVEN) 

   

156. Outros medicamentos para DPOC estável 
(OUTROMED) 

   

157. Quais outros medicamentos 
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            utilizados (se houver) (OUTRONOME): 
 

158. Todos os medicamentos para DPOC que o(a) Sr(ª) utiliza estão disponíveis 
gratuitamente onde você mora? (GRATIS) 

[ 1 ] Sim                        [ 2 ] Não                        [ 3 ] Não sabe      

Onde o Sr.(ª) adquire seus medicamentos para DPOC? 

 SIM (1) NÃO 
(2) 

NÃO SABE 
(3) 

159. Farmácia popular / UBS (UBS)    

160. Programa Estadual (ESTADO)    

161. Compra (COMPRA)    

162. Amostra grátis (AMOSTRA)    

163. Outro (OUTROL)    

164. Qual outro (QUAL):  
 

165. Nos últimos 12 meses o Sr.(ª) tomou a vacina 

      contra a Gripe (influenza)? (IVACI) 
   

166. Nos últimos 5 anos o Sr.(ª) tomou a vacina 

      contra a pneumonia? (PVACI) 
   

167. O Sr.(ª) realiza atividades físicas regularmente 
(pelo menos 3x/semana) durante o último ano? 
(FISICA) 

   

168. O Sr.(ª) tem frequentado um centro de   
reabilitação pulmonar durante o último ano? 
(REABI) 
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Anexo 4-Resumos Publicados Congressos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


