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RESUMO  

 
Del Roio LC. Impacto socioeconômico nos indivíduos com asma relacionada ao trabalho 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

Introdução: A asma é uma das doenças crônicas mais prevalentes na atualidade e o ambiente 

de trabalho está entre os fatores de risco preveníveis que contribuem para sua incidência, 

sendo responsável por 16% dos casos de asma com início na idade adulta. A asma relacionada 

ao trabalho (ART) é uma das doenças respiratórias ocupacionais de maior prevalência e 

estudos internacionais sugerem que pessoas acometidas por ART apresentam impacto 

socioeconômico desfavorável após o diagnóstico, pior controle da asma, pior qualidade de 

vida e alta prevalência de ansiedade e depressão quando comparados com indivíduos com 

asma sem relação com o trabalho (ASRT). No Brasil não existem, até o momento, estudos 

que avaliaram tais desfechos em trabalhadores com diagnóstico de ART. Objetivos: 

Comparar o impacto socioeconômico, de controle da asma, na qualidade de vida e 

psicológicos em indivíduos com ART e ASRT. Métodos: Foram entrevistados pacientes com 

diagnóstico de ART e ASRT, com uso de um questionário estruturado para avaliar condições 

socioeconômicas e a história ocupacional e questionários para avaliar o controle da asma 

(ACT e ACQ-6), a qualidade de vida (AQLQ) e a presença de sintomas de ansiedade e 

depressão (HADS). Foi feito levantamento dos prontuários de cada paciente para exames 

complementares e informações sociodemográficas e foram realizadas comparações entre os 

indivíduos com ART e ASRT. Resultados: Entre 2017 e 2021 foram entrevistados 132 

pacientes com ART e 130  com ASRT. Os indivíduos com ART mostraram piores desfechos 

socioeconômicos, pior controle da asma, pior qualidade de vida e maior prevalência de 

ansiedade e depressão do que os indivíduos com ASRT. Entre os indivíduos com ART, os que 

tinham sidos removidos da exposição ocupacional apresentaram pior impacto 

socioeconômico. Conclusão: Os indivíduos com ART apresentam piores desfechos 

socioeconômicos, de controle da asma, de qualidade de vida e psicológicos do que os 

indivíduos com ASRT.  

 

Descritores: Asma; Asma relacionada ao trabalho; Asma ocupacional; Asma ocupacional e 

impacto socioeconômico; Controle da asma; Qualidade de vida; Ansiedade; Depressão.  



ABSTRACT 

 

Del Roio LC. Socioeconomic outcomes of work-related asthma [thesis]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

 

Introduction: Asthma is one of the most prevalent chronic diseases and the work 

environment is among the preventable risk factors that contributes to its incidence, accounting 

for 16% of adult-onset asthma cases. Work-related asthma (WRA) is one of the most 

prevalent occupational respiratory diseases and international studies suggest that people with 

WRA have an negative socioeconomic impact after diagnosis, worse asthma control, poorer 

quality of life and a high prevalence of anxiety and depression when compared with 

individuals with non-work-related asthma (NWRA). So far, there are no studies in Brazil that 

assessed such outcomes in workers diagnosed with WRA. Aims: To compare the 

socioeconomic, asthma control, quality of life and psychological impact of individuals with 

WRA and NWRA. Methods: Patients with WRA and NWRA were interviewed using a 

structured questionnaire to assess socioeconomic conditions and occupational history and 

questionnaires to assess asthma control (ACT and ACQ-6), quality of life (AQLQ) and 

presence of anxiety and depression symptoms (HADS). Each patient's medical records were 

reviewed for exams and sociodemographic information, and comparisons were made between 

individuals with WRA and NWRA. Results: Between 2017 and 2021, 132 patients with 

WRA and 130 with non-work-related asthma were interviewed. Individuals with WRA 

showed worse socioeconomic outcomes, asthma control, quality of life and a higher 

prevalence of anxiety and depression than individuals with non-work-related asthma. Among 

individuals with WRA, those who had been removed from occupational exposure had a worse 

socioeconomic impact. Conclusion: Individuals with WRA have worse socioeconomic, 

asthma control, quality of life and psychological outcomes than individuals with NWRA. 

 

Descriptors: Asthma; Work-related asthma; Occupational asthma; Occupational asthma and 

socioeconomic impact; Asthma control; Quality of life; Anxiety; Depression. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A asma é uma doença heterogênea, caracterizada por inflamação crônica das vias áreas e 

história de sintomas respiratórios como sibilância, falta de ar, opressão torácica, tosse e 

obstrução do fluxo aéreo e hiperresponsividade brônquica que variam ao longo do tempo. (1) 

Ocupa o segundo lugar no ranking global das doenças respiratórias crônicas mais prevalentes 

(2) e, em 2019, sua prevalência global foi estimada em aproximadamente 262 milhões 

(IC95%: 224 mi – 306 mi) de casos, ou seja 3,5% (IC95%: 3,0% - 4,2% ) da população 

mundial e sua incidência em 37 milhões (IC95%: 30 mi – 46 mi) de casos. (2,3) É a segunda 

causa de morte entre doenças respiratórias crônicas, com estimadas 461 mil (IC 95%: 367 mil 

– 559 mil) mortes globais  em 2019. (4) No Brasil, em 2019, estimou-se uma prevalência de 

4,6% (IC95%: 3,6% – 5,8%) e uma incidência de 1,6 milhão (IC95%: 1,2 mi – 3,4 mi) de 

novos casos. (5) Ainda em 2019 o número estimado de óbitos por asma no Brasil foi de 2.849 

(IC95%: 2.542 – 3.359) e o número de anos de vida ajustados para desabilidade (DALY), que 

representam a soma dos anos perdidos por óbito precoce e daqueles vividos com incapacidade 

devido a asma, foi de 448 mil (IC95%: 310 mil – 661 mil). (5) A incidência da asma 

aumentou nas últimas décadas, entre crianças e adultos, e seu crescimento está associado ao 

aumento da sensibilização alérgica, da urbanização (6) e da exposição a agentes  

sensibilizantes e irritantes das vias aéreas. (7) Entre os fatores de risco associados ao 

crescimento da incidência e das exacerbações da asma estão a exposição passiva e ativa a 

fumaça de cigarro (8) e a poluentes do ar (ozônio, dióxido de nitrogênio e material 

particulado), (9,10) a obesidade (11), a exposição doméstica e a exposição ocupacional a 

agentes químicos e ambientes e atividades que expõem trabalhadores a variações de 

temperatura e/ou esforço físico. (11) Dados para o ano de 2016 estimam que, no mundo, 24% 

e 13% dos homens e mulheres, respectivamente, estavam expostos a agentes potencialmente 

causadores de asma em seus ambientes de trabalho. (12) Análise de estudos epidemiológicos 

estimou em 16% os casos de asma manifestos na vida adulta atribuídos a exposição 

ocupacional, (13) enquanto 21,5% dos adultos com asma apresentam exacerbação ou 

agravamento devido a exposições nos ambientes de trabalho. (14) Para o ano de 2017, o 

número de óbitos global por asma ocupacional (AO) foi estimado em 34 mil (IC95%: 22 mil 

– 47 mil). No mesmo ano, o número de DALY foi de 1,9 milhão (IC95%: 1,5 mi – 2,4 mi). 

(15) Entre as doenças pulmonares ocupacionais, a asma relacionada ao trabalho (ART) é a de 

maior prevalência em países industrializado. (13) No Brasil não há estimativa de prevalência 
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de ART, mas dados antigos disponíveis revelam que foi a principal causa de afastamento por 

doença respiratória ocupacional junto à Previdência Social no Brasil. (16) 

A ART é classificada, segundo sua relação com o trabalho, em dois subtipos (Figura 1): 

a)   asma ocupacional (AO): asma causada por condições atribuíveis ao ambiente de trabalho   

e não a causas externas a ele; (17) 

b) asma agravada ou exacerbada pelo trabalho (AA/ET): asma pré-existente, 

agravada/exacerbada, mas não causada por fatores relacionados ao trabalho. (17) 

A discriminação entre as duas entidades nem sempre é simples, mas o diagnóstico correto 

influencia nos aspectos previdenciários, trabalhistas e tem implicações no controle da doença 

e no ambiente.  

 

Figura 1 - Classificação da asma relacionada ao trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART=asma relacionada ao trabalho; AO=asma ocupacional; AA/ET=asma 

agravada/exacerbada pelo trabalho; IgE=imunoglobulina E; SDRVA=síndrome de disfunção 

reativa das vias aéreas 

1.1 AGENTES ETIOLÓGICOS PRESENTES EM AMBIENTES DE TRABALHO E SEUS             

MECANISMOS DE AÇÃO 

 

Quanto aos mecanismos envolvidos, a AO pode ser classificada em duas categorias 

(Figura 1): 

Asma relacionada ao trabalho (ART) 

Asma 

exacerbada/agravada 

pelo trabalho (AA/ET) 
Asma ocupacional (AO) 

IgE mediada 

Induzida por agentes 

com mecanismo 

imunomediado 

desconhecido 

Induzida por 

irritantes (inclui 

SDRVA) 
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a)   imunomediada ou por sensibilização: é a forma mais comum, que representa 

aproximadamente 90% dos casos (18) e é caracterizada por um período de 

latência necessário para desenvolver a sensibilização imunológica. Tipicamente, 

ela é IgE mediada e causada por agentes de alto peso molecular (> 5 - 10 kD), 

como proteínas animais e vegetais. Alguns agentes de baixo peso molecular (< 5 

kD), como os diisocianatos, também agem como sensibilizadores, mas sem que 

um mecanismo imunológico esteja bem estabelecido e outros, embora com baixo 

peso molecular, têm a sensibilização mediada por IgE, como os sais de platina e 

anidridos; (19–21)  

b)   induzida por irritantes: sem latência ou não imunológica, representa entre 5% e 18% 

dos casos de AO (18) e sua descrição mais conhecida é a síndrome de disfunção 

reativa de vias aéreas (SDRVA). Ela tem início em menos de 24 horas após 

exposição a um agente irritante em altas concentrações e sintomas e/ou alteração 

funcional durando por três ou mais meses, (22) embora os consensos mais recentes 

admitem uma ou múltiplas exposições a altas concentrações a irritantes com o 

surgimento do quadro de asma em períodos um pouco mais flexível do que 24 

horas. Em todas as definições, não deve o paciente ter asma prévia. (23)  Também 

tem sido sugerido que a exposição crônica a irritantes em baixas concentrações 

esteja associada ao desenvolvimento de asma recebendo a denominação de asma 

possivelmente induzida por irritantes. (22) 

A quantidade de produtos sensibilizantes e/ou irritantes, sempre em aumento, 

presentes nos ambientes de trabalho, com milhões de pessoas expostas, demanda um esforço 

vigilante dos serviços de saúde para identificar as exposições, de modo a evitá-las, bem como 

para diagnosticar e tratar precocemente os que desenvolvem asma. Cerca de 600 agentes, 400 

deles envolvendo mecanismos sensibilizantes, têm sido relacionados à ART. (23) Também 

condições ambientais como baixas temperaturas e poluição do ar no ambiente de trabalho 

podem agravar ou exacerbar quadros de asma. Os agentes sensibilizantes e irritantes mais 

comuns encontram-se listados nas Tabelas 1 e 2. (20,24,25) Dados provenientes de programas 

de notificação e compensação previdenciária de vários países mostraram que uma minoria de 

agentes é responsável por 50 a 90% dos casos de AO reportados (farinhas, diisocianatos, 

látex, sais de persulfatos, proteínas animais, poeira de madeira, metais,  compostos de amônia 

quaternária, acrilatos e enzimas). (25) Os diisocianatos foram listados entre as dez causas 

mais comuns por induzir novos casos de ART e os agentes de limpeza foram reportados como 

causa de 5% dos novos casos de ART nos Estados Unidos (EUA). (26) No Brasil, estudo que 
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reuniu notificações de diversos serviços de referência (16) revelou amplo predomínio de 

exposição  a produtos de limpeza (38,5%) e a fumos liberados na manufatura de plásticos 

(18,5%) nas mulheres, enquanto nos homens prevaleceu a exposição a diisocianatos (24,8%) 

e a fumos metálicos (18,9%).  

 

Tabela 1 - Agentes sensibilizantes mais comuns causadores de ART    

Agentes sensibilizantes Trabalhadores com risco de exposição 

Agentes de alto peso molecular (PM > 5kDda) 

Alérgenos de origem animal Agricultores, trabalho com animais de laboratório, veterinários 

Produtos vegetais (e.g. látex 

natural) 

Fabricação e uso de luvas de látex, produtores de outros objetos 

em látex 

Frutos do mar Pescadores, indústria de alimentos 

Cereais e grãos Agricultores, armazenagem de grãos, panificação 

Fungos Trabalho em escritório ou laboratório 

Enzimas Trabalho em laboratório, indústria farmacêutica, panificação 

Agentes de baixo peso molecular (PM <5kDa) 

Diisocianatos  

 

Fabricação de poliuretano rígido, pintura metálicas com 

aplicação por spray, trabalho com adesivos de poliuretano ou 

com moldes em poliuretanos em fundição, aplicação de verniz 

sobre madeira e metais 

Monômeros acrílicos 
Indústria química, técnicos em prótese dentária, manicures que 

aplicam unhas artificiais 

Poeira de madeiras  Carpinteiros, marceneiros 

Sais de outros metais (e.g.: níquel, 

crômio, platina) 

Trabalho com cromações e soldadores de aço inoxidável; refino 

de petróleo 

Biocidas  Trabalho na área da saúde 

Persulfatos ou hena Cabeleireiros 

Drogas (e.g. antibióticos) Indústria farmacêutica, farmacêuticos 

Anidridos trimelíticos e ftálicos  
Soldadores, pintores que usam spray, fabricação de plásticos, 

de tintas, selagem de madeiras 

Produtos de limpeza: cloro, amônia, 

glutaraldeídos 
Trabalhadores da limpeza e da saúde 

ART=asma relacionada ao trabalho; PM=peso molecular.  
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Tabela 2 -  Agentes irritantes mais comuns causadores de ART  

Atividade/locais de trabalho Agentes irritantes 

Metalmecânica Fumos de solda, óleo de corte 

Ambientes diversos  
Fundição de alumínio,  manufatoras de couro 

(solventes), pesticidas 

Trabalhadores da limpeza 
Cloro, amônia, solventes, produtos de limpeza, 

ácidos 

Pintores com uso de tintas e verniz spray Diisocianatos 

Bombeiros, socorristas, agentes de segurança 
Fumaça, gases e névoas liberadas em incêndios 

ou em acidentes com cargas químicas 

Indústria da madeira    Poeiras de madeiras, tintas e verniz 

ART=asma relacionada ao trabalho.  

1.2 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico de ART precisa ser acurado, pois o total afastamento da exposição ao 

agente causal é o meio mais efetivo de tratamento. Estudos apontam que a idade média na 

qual ocorre o  diagnóstico é de 38 anos, (27)  confirmando que a ART é uma doença que afeta 

adultos jovens, em plena atividade laboral. Estudo recente revelou uma mediana para o 

diagnóstico de AO de quatro anos após o início dos sintomas. (28) O estudo sugeriu que essa 

defasagem no tempo se deve a diversos fatores: somente um a cada sete pacientes referem ao 

médico que seus sintomas pioram durante o trabalho, provavelmente pelo paciente não estar 

ciente da relação de seus sintomas com o trabalho ou por preocupar-se com as consequências 

financeiras do afastamento ou da perda de emprego. (28) Por outro lado os médicos nem 

sempre colhem uma história ocupacional detalhada para investigar ativamente a relação da 

doença com o trabalho. (28) Estudos retrospectivos no Reino Unido mostraram que em 2012, 

em unidades de atenção básica, somente 14% dos prontuários dos pacientes asmáticos 

continham informações sobre seu emprego (29) e em 2018, em um serviço secundário de 

emergência, menos de um terço dos casos de asma eram interrogados em relação a situação de 

trabalho. (30) 

O diagnóstico se baseia inicialmente na  história ocupacional do paciente, 

relacionando início e piora da asma nos dias de trabalho e melhora em casa, incluindo nos fins 

de semanas e férias. A história clínica tem uma alta sensibilidade, mas baixa especificidade 

para o diagnóstico de AO. (27,31) O passo sucessivo é a confirmação da presença de asma 

através de uma espirometria com broncodilatador e, se necessário, de broncoprovocação 
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inespecífica. Uma broncoprovocação inespecífica negativa em um paciente sintomático e 

trabalhando no ambiente suspeito, exclui com muita certeza o diagnóstico de AO.(31,32)  

Após a confirmação do diagnóstico de asma é necessário mostrar uma redução da 

função pulmonar durante o trabalho em relação ao afastamento do agente ou do ambiente 

exacerbador. A broncoprovocação específica é considerada o padrão ouro para diagnosticar a 

AO, mas é um método pouco acessível, seja por ser realizada em poucos centros, bem como 

por ter poucos agentes disponíveis para os testes. (31,32) As medidas de pico de fluxo 

expiratório (PFE) seriado, quando comparadas à broncoprovocação específica, tem uma 

sensibilidade de 81% e uma especificidade de 74%. (31) A broncoprovocação inespecífica 

feita durante um período de trabalho e após pelo menos duas semanas de afastamento tem 

uma sensibilidade e especificidade moderadas para o diagnóstico de AO (48–67% e 54–78%, 

respectivamente), podendo complementar o diagnóstico no caso de medidas de PFE 

duvidosas ou quando os pacientes não conseguem executar de forma satisfatória as manobras 

e/ou os registros das medidas. (17,33) Ambos os testes podem ser insuficientes para 

discriminar alterações no caso de trabalhadores com asma persistente crônica, de longa 

duração, decorrente de diagnóstico e tratamento tardios. (17) No caso da medida seriada de 

PFE, o mais recomendado é que as medições sejam feitas durante um período de duas 

semanas trabalhado e duas semanas afastado, com medições a intervalos de 2-3 horas durante 

o turno de trabalho e eventualmente uma medida também após o turno. (32) O resultado do 

PFE positivo deve mostrar uma diminuição consistente das medidas nos dias de trabalho com 

relação aos dias afastado. Pode ser interpretado pela visualização gráfica dos valores diários 

nos dois períodos de registro ou pela análise quantitativa da diferença entre médias diárias 

através de testes estatísticos ou por análise computorizada (Freeware OASYS-2: Occupational 

Asthma System; Oasys Research Group, Reino Unido), que apresenta boa sensibilidade e 

especificidade quando comparado com a broncoprovocação específica. (31) 

A avaliação imunológica da ART, através de testes cutâneos ou dosagem em amostras 

de sangue de IgE específico, contribui com o diagnóstico de AO induzida por sensibilizantes 

ao demonstrar sensibilização a um alérgeno ocupacional. Todavia, a presença de 

sensibilização isoladamente não é suficiente para comprovar a causalidade entre 

sensibilização e a asma. (34) A contagem de células no escarro induzido pode auxiliar no 

diagnóstico de AO e tem sido usada, porém lateralmente. O aumento de eosinófilos no escarro 

durante a exposição ao agente causador com relação a valores encontrados após um período 

de afastamento, ou o inverso, é um indicativo do efeito. (17,35) Quando associada a medidas 

sequenciais de broncoprovocação inespecífica (36) ou a medidas seriadas de PFE, em 
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períodos de trabalho e afastado, aumenta a sensibilidade e a especificidade do diagnóstico. 

(37)  

1.3 IMPACTO SOCIOECONÔMICO E SOBRE A SAÚDE   

 

O prejuízo socioeconômico da ART nos trabalhadores acometidos é um dado bem 

estabelecido pela literatura internacional. Estudos realizados em outros países sugerem que 

indivíduos com ART sofrem com redução do salário e maior dificuldade em conseguir 

emprego, sejam eles diagnosticados com AO ou AA/ET. (38–42) Duas revisões de literatura 

(39,41) sobre impacto socioeconômico da ART evidenciaram que a procura por atendimento 

de saúde em pacientes com AO encontrou uma diminuição da demanda após a remoção da 

exposição ocupacional, mas os indivíduos completamente removidos da exposição 

apresentaram altas taxas de desemprego prolongado e diminuição substancial da renda, 

desfecho que não foi visto naqueles que continuaram expostos. Nas revisões citadas sugere-se 

que o completo afastamento do agente causador resulta em significativa diminuição da 

severidade da asma e de custos relacionados à saúde, mas tem implicações na redução da 

renda do trabalhador. Taxas menores de desemprego foram encontradas em países com mais 

programas efetivos de reabilitação no trabalho e as conclusões sugerem que a compensação 

inadequada após remoção do trabalho pode ser uma das causas que obrigam o trabalhador a 

continuar exposto ao agente causador.  

Em adição aos desfechos socioeconômicos, estudos realizados por Knoeller et al e 

Henneberger et al (38,43) apontaram que, quando comparado com indivíduos com ASRT, 

indivíduos com ART referem  asma menos controlada e com mais exacerbações e maior 

procura por atendimentos em serviços de urgência. Um estudo realizado por Malo et al (44) 

evidenciou que um grupo de 91 pacientes com AO tinha mais sintomas, asma mais grave e 

pior valor de VEF1 quando comparados com um grupo de pacientes com ASRT. Esse mesmo 

estudo também avaliou o impacto da AO na qualidade de vida, encontrando um escore do 

questionário de qualidade de vida pior no grupo com AO. Lowery et al (45) mostraram 

resultados similares comparando indivíduos com AA/ET e ASRT. Em dois estudos (42,46)  

sobre a presença de sintomas de doenças psiquiátricas em indivíduos com ART, 

aproximadamente metade dos pacientes entrevistados tiveram uma pontuação sugestiva de 

presença de ansiedade e depressão nos questionários utilizados.  

 

A ART é um importante problema de saúde pública e devido às suas implicações na 

saúde e repercussões sociais e econômicas devem ser incentivados programas de prevenção, 
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detecção e acompanhamento precoce, especialmente naqueles trabalhos considerados de alto 

risco. (47) Avaliar o impacto socioeconômico da ART é um passo chave para implementar 

políticas de prevenção nos ambientes de trabalho. (48) No Brasil os dados sobre o impacto do 

diagnóstico de ART nos trabalhadores acometidos não são conhecidos e até mesmo em outros 

países de baixa e média renda essas informações são escassas. O provável sub-registro de 

doenças junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), em parte devido à 

legislação previdenciária que delega à empresa a notificação das doenças do trabalho, torna 

mais difícil medir estes impactos. Entretanto, a impressão, fruto da experiência do 

Ambulatório de Doenças Respiratórias Ocupacionais e Ambientais da Divisão de 

Pneumologia do Instituto do Coração (InCor), sugere que no Brasil o problema se reproduza 

como ocorre em outros países, razão que motivou o presente estudo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Comparar o impacto socioeconômico do diagnóstico e o controle da doença em 

pacientes com ART e com ASRT.   

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Avaliar os desfechos socioeconômicos em indivíduos com ART  comparado com 

indivíduos com ASRT; 

b)  caracterizar o quadro de asma, avaliar o controle da asma e o nível de gravidade da 

doença em indivíduos com ART  comparado com indivíduos com ASRT; 

c)  avaliar a qualidade de vida em indivíduos com ART comparado com indivíduos com 

ASRT; 

d)  mensurar a prevalência de ansiedade e depressão em indivíduos com ART comparado   

     com indivíduos com  ASRT.  
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3. HIPÓTESE  

A hipótese é que os indivíduos com ART apresentem maior impacto negativo nas 

condições socioeconômicas, pior controle da asma, pior qualidade de vida e maior prevalência 

de ansiedade e depressão após a incidência e diagnóstico da doença quando comparados com 

indivíduos com ASRT. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 TIPO DO ESTUDO 

 

Estudo observacional, transversal, realizado na Divisão de Pneumologia do Instituto 

do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (HCFMUSP). O projeto do estudo foi submetido e aprovado em 2017 pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa da Universidade de São Paulo (N° de registro SDC 4493/16/159). 

 

4.2 INDIVÍDUOS PARTICIPANTES  

 

A amostra foi de conveniência baseando-se nos pacientes acessíveis no Ambulatório 

de Doenças Respiratórias Ocupacionais e Ambientais da Divisão de Pneumologia do InCor do 

HCFMUSP. Foram incluídos no estudo os pacientes com ART com idade entre 18 e 70 anos, 

que atendessem aos critérios de inclusão e exclusão.  

A maioria dos pacientes com ART foi selecionada entre os que fazem 

acompanhamento no Ambulatório de Doenças Respiratórias Ocupacionais e Ambientais da 

Divisão de Pneumologia do InCor do HCFMUSP. Complementarmente foram incluídos 

alguns pacientes recebidos dos ambulatórios do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do 

HCFMUSP, de Pneumologia Ocupacional da Fundacentro (instituição de pesquisa e 

atendimento vinculada ao Ministério do Trabalho) e do Ambulatório de Doenças 

Respiratórias Ocupacionais do Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo/SP. 

Os indivíduos com ASRT foram selecionados entre pacientes que são acompanhados 

no Ambulatório de  Asma da Divisão de Pneumologia do HCFMUSP.  

Os critérios de diagnóstico de AO e AA/ET obedeceram às recomendações 

internacionais (14,22,32,49) que consistem em:  

a) confirmação do diagnóstico de asma pela história clínica, espirometria com 

distúrbio ventilatório obstrutivo com resposta a broncodilatador e/ou prova de 

broncoprovocação positiva para histamina ou metacolina; 

b) avaliação da presença de ART pelo histórico ocupacional e histórico detalhado 

das exposições, identificando o início ou exacerbação/agravamento da asma após 

exposição em determinado trabalho e/ou exposição a agente suspeito; 

c)  avaliação da relação de piora e melhora do quadro clínico durante afastamento e 

presença no ambiente de trabalho e, sempre que possível, avaliação da curva de 
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PFE e/ou teste de broncoprovocação realizados com o paciente trabalhando e 

afastado e/ou teste de broncoprovocação específica com agente suspeito; 

d)  início dos sintomas após uma ou múltiplas exposições a elevadas concentrações 

de irritantes (asma por irritantes). 

4.2.1 Critérios de exclusão 

 

Pacientes com comorbidades que poderiam confundir a avaliação dos desfechos 

estudados, como: neoplasias malignas em tratamento ou não curadas; doenças 

cardiovasculares incapacitantes, doença renal crônica e diabetes tipo 1; outras doenças 

crônicas incapacitantes. 

4.3 PROCEDIMENTOS 

 

Os pacientes foram convidados a participar do estudo através de contato pessoal ou 

contato telefônico, explicando detalhadamente a natureza do estudo, suas intervenções, 

objetivos e possíveis riscos e desconfortos para o paciente através de leitura conjunta do 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). (ANEXO A) 

Os pacientes da Divisão de Pneumologia do InCor, do Serviço de Imunologia Clínica 

e Alergia e do Ambulatório de Asma do HCFMUSP foram contatados pessoalmente durante 

suas consultas marcadas nos respectivos ambulatórios. Para selecionar os pacientes foi feita 

uma pré-seleção através de levantamento de prontuário com base na agenda semanal de cada 

ambulatório, com exclusão previa dos pacientes que não atendiam aos critérios de 

inclusão/exclusão. No dia do ambulatório os pacientes foram chamados nominalmente e 

convidados a participar do estudo.  

Os pacientes provenientes da Fundacentro e da Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo/SP foram contatados pelo telefone, após levantamento e seleção de prontuários, para 

convidá-los a comparecer para entrevista e avaliação no Ambulatório de Doenças 

Respiratórias Ocupacionais e Ambientais no InCor.  

Todos os pacientes que concordaram em participar do estudo assinaram o TCLE e em 

seguida preencheram um questionário estruturado, dois questionários de controle de asma, um 

questionário de qualidade de vida e um questionário para avaliar os níveis de ansiedade e 

depressão. Exames e outras informações complementares, quando disponíveis, foram 

extraídas dos prontuários.  
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4.3.1 Questionário estruturado  

 

Foi aplicado um questionário estruturado (ANEXO B), criado especificamente para o 

estudo, que contempla:  

a)    ficha de identificação; dados demográficos (idade, sexo, raça, escolaridade); história 

familiar de asma; tabagismo; prática de atividade física (caminhada, academia, esporte 

três ou mais vezes por semana regularmente durante mínimo quatro semanas); 

comorbidades (foram transcritas todas as comorbidades informadas pelo paciente, 

porém a rinite, a doença do refluxo gastresofágico (DRGE), a discinesia de pregas 

vocais (DPV), a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabete mellitus (DM) foram 

incluídos nos resultados somente quando presentes no prontuário do paciente); uso 

correto das medicações para asma (foi perguntado ao paciente a posologia e 

frequência de uso e pedido para demonstrar na pratica a técnica de uso); 

b)    anamnese ocupacional detalhando, para cada função exercida pelo paciente ao longo 

da vida: nome da empresa, ramo de atividade da empresa, período de trabalho, 

função/atividade, exposição a agentes potenciais causadores/exacerbadores de ART, 

presença/piora de sintomas de asma; 

c) ano de início ou agravamento/exacerbação dos sintomas de asma, ano do diagnóstico 

de ART e/ou ASRT, ano de início do tratamento da asma e classificação do nível de 

gravidade da asma no momento da entrevista conforme os critérios do Global Initative 

for Asthma (GINA) 2016; (50) 

d)   exames complementares para estabelecimento do diagnóstico;  

e)  caracterização socioeconômica, detalhada a seguir.   

4.3.2 Avaliação socioeconômica  

 

a)  Situação de moradia: casa própria, aluguel ou outra situação; número de cômodos e de 

pessoas que moram no local; acesso à água encanada, saneamento básico e coleta de lixo; 

cidade onde reside o paciente e, em caso de residir na cidade de São Paulo, distrito onde 

está localizada a residência segundo Código de Endereçamento Postal (CEP). Para cada 

cidade ou distrito foi associado um número de Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida que 

aponta o desenvolvimento humano de países e territórios de diferentes dimensões, 

calculado desde 1990 para todos os países do mundo, segundo metodologia criada pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Na escala municipal essa medida 
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é denominada IDHM e é composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento 

humano: esperança de vida ao nascer, educação (população de 18 anos ou mais com 

ensino fundamental completo e população jovem frequentando a escola) e renda mensal 

per capita. (51) O valor do IDHM para cada distrito da cidade de São Paulo foi extraído 

de dados disponíveis no site da Prefeitura de São Paulo (52) e no caso de o paciente 

residir em outro município foi acessado o site do IBGE. (53) Em ambos os casos o ano de 

referência mais recente disponível foi o de 2010; 

b) renda individual e familiar: ambas as informações se basearam no relato do paciente e 

foram expressas em número de salários-mínimos recebidos em um mês. Foi considerada 

qualquer renda independente de sua origem, sendo oriunda do trabalho registrado ou 

autônomo, previdência ou assistência social ou outras fontes. Os dados colhidos dizem 

respeito a dois momentos distintos: para  todos os pacientes foi colhida a informação 

relativa à renda percebida no mês da entrevista; para os indivíduos com ART foi 

levantada a renda referente ao período em que foi feito o diagnóstico de AO ou AA/ET e 

para os indivíduos com ASRT aquela do período em que foram diagnosticados com 

asma. Para mensurar a renda familiar foram somadas as rendas de todas as pessoas que 

moravam na mesma residência que o paciente, incluindo o próprio paciente. 

4.3.3 Avaliação do controle da asma  

 

A avaliação do controle da asma foi feita através do: 

a)    teste de controle da asma (ACT)(ANEXO C): questionário validado para a língua 

portuguesa (54) composto de cinco questões relacionadas às quatro semanas que 

antecedem a avaliação e que dizem respeito aos sintomas, uso de medicação de alívio 

e efeito da asma nas atividades de vida daria. Cada questão é pontuada em uma 

escala de cinco pontos, que vai de um (controle ruim) a cinco (bom controle). O 

escore total é composto pela soma das pontuações das respostas e varia de cinco a 

25. Um escore igual ou acima de 19 indica asma controlada. (54)  

b)    questionário de controle da asma-6 (ACQ-6)(ANEXO D): questionário validado para 

a língua portuguesa, (55) que contém seis perguntas referentes à semana anterior a 

avaliação. Dessas, cinco envolvem sinais e sintomas de asma e uma se refere ao uso 

de medicação de resgate.  Cada pergunta é pontuada de zero a seis e o escore total é a 

média das respostas dos seis itens. A pontuação total varia de zero (totalmente 

controlado) a seis (extremamente mal controlado) (56) e um resultado abaixo de 0,85 
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mostra uma asma bem controlada, acima de 1,5 não controlada, enquanto um escore 

intermediário corresponde a uma asma parcialmente controlada. (57)  

4.3.4 Avaliação da qualidade de vida 

 

A avaliação da qualidade de vida foi feita através do Questionário de qualidade de 

vida na asma de Juniper (AQLQ)(ANEXO E), validado para o português (58) e utilizado 

amplamente para determinação da qualidade de vida na asma em estudos clínicos. É 

composto por 32 itens, que compreendem quatro domínios: limitação de atividades (11 itens), 

sintomas (12 itens), função emocional (cinco itens) e estímulo ambiental (quatro itens). Cada 

item é pontuado em uma escala de um (máximo prejuízo) a sete (nenhum prejuízo) e o escore 

global do questionário é a média de todo os itens (mínimo um e máximo sete).(59)(58) Para 

os subdomínio também calcula-se a média somando a pontuação das perguntas especificas de 

cada um deles. 

4.3.5 Avaliação de ansiedade e depressão 

 

A avaliação da prevalência de ansiedade e depressão foi feita através da Escala 

hospitalar de ansiedade e depressão (HADS) (ANEXO F). Validada para língua portuguesa, 

(60) consiste em 14 questões de múltipla escolha e é composta por duas subescalas, uma para 

ansiedade e uma para depressão. Cada subescala é independente da outra e cada uma é 

composta por sete itens. Cada item é pontuado de zero a três, o escore total é resultado da 

soma da pontuação de cada item, sendo o mínimo zero e o máximo 21, para cada subescala. 

Escores maiores correspondem a maior quantidade de sintomas ansiosos e depressivos. (61) 

Uma pontuação menor que oito não é sugestiva de diagnóstico de ansiedade ou depressão, já 

com uma pontuação entre oito e dez considera-se a possibilidade de um diagnóstico de 

ansiedade ou depressão leve, para valores entre 11 e 14 moderada e igual ou acima de 15 

ansiedade ou depressão severa.(62) 

4.3.6 Realização dos exames 

 

As provas de função pulmonar foram executadas com um espirômetro de fluxo 

KOKO® (Pulmonary Data Service Instrumentation, Inc., Louisville, KY, EUA) e o 

broncodilatador utilizado foi o salbutamol spray, com uso de espaçador. A técnica do exame 

foi realizada conforme as diretrizes da American Thoracic Society e European Respiratory 
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Society (ATS/ERS) (63), os valores dos preditos utilizados foram os de Pereira et al. (64)  e a 

interpretação seguiu os critérios padronizados ATS/ERS.(65) 

O medidor de PFE utilizado foi o Peak Flow Meter (Clement Clarke Int LTG, 

Edinburgh/UK) com uma escala de 60 a 900 L/m.  

Os exames de broncoprovocação foram executados com  uso de metacolina ou 

histamina para determinação do PC20. A técnica e a interpretação do exame seguiram as 

recomendações ERS. (66) 

Exames laboratoriais com dosagem de IgE  e de eosinófilos no sangue foram 

realizados no Laboratório do InCor e Laboratório Central do HCFMUSP, que utilizam 

mesmos métodos e equipamentos, e os exames de teste cutâneo para  alérgenos foram 

realizados no laboratório de Alergia e Imunologia do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia 

do HCFMUSP . 

4.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Foram realizadas análises descritivas para sumarizar as características demográficas 

dos indivíduos. As diferenças entre os dois grupos para variáveis contínuas foram avaliadas 

através do teste t de Student para as variáveis de distribuição normal e pelo teste de Mann 

Whitney para as variáveis de distribuição não normal. Para comparação de variáveis 

categóricas foi utilizado o teste de Qui quadrado. As associações entre variáveis foram 

avaliadas por análise de regressão linear. O nível de significância aceito foi de 95% e todos os 

testes foram bicaudados. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão para 

variáveis contínuas com distribuição normal e mediana e intervalo interquartil 25% - 75% 

para variáveis contínuas com distribuição não normal. As frequências foram expressas em 

percentuais. Foi calculado o poder da amostra para cada um dos desfechos (APÊNDICE A). 

As análises estatísticas foram feitas usando o pacote estatístico SPSS – Statistical Package for 

the Social Sciences for Windows, versão 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). 
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5. RESULTADOS 

Entre junho de 2017 e fevereiro de 2020 foram entrevistados 262 pacientes, 132 com 

ART e 130 com ASRT.  

Os pacientes com ART foram selecionados: 

a) no ambulatório do InCor (110);  

b) no ambulatório de Alergia e Imunologia do HCFMUSP (10); 

c) no ambulatório da Divisão de Medicina da Fundacentro (10); 

d) no Ambulatório de Doenças Ocupacionais do Hospital Santa Casa de São Paulo (2). 

Dos 132 pacientes com ART, 86 (65%) foram diagnosticados com AO e 46 (35%) 

com AA/ET. Os procedimentos para confirmação dos diagnósticos estão apresentados na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Método de confirmação diagnóstica para o grupo com ART (N:132) 

Método de confirmação  
Indivíduos com asma relacionada ao trabalho 

confirmada N (%) 

Medidas seriadas de pico de fluxo expiratório 55 (41,7) 

Testes imunológicos específicos  6 (4,5) 

História clínica e ocupacional (SDRVA) 5 (3,8) 

Broncoprovocação inespecífica com metacolina 

ou histamina 
5 (3,8) 

Broncoprovocação específica 2 (1,5) 

Apenas  com base na exposição e manifestação 

clínica 
59 (44,7) 

ART=asma relacionada ao trabalho; SDRVA=síndrome de disfunção reativa das vias aéreas.  

 

Os principais agentes causadores/exacerbadores aos quais os indivíduos com ART 

estiveram expostos estão representados na Figura 2.  
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Figura 2 - Principais agentes, ambientes/atividades associados à asma relacionada ao trabalho 
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No grupo com ART as ocupações mais prevalentes foram na área de limpeza (26%), 

metalurgia (15%), saúde (10%), indústria do plástico e da borracha (8%) indústria alimentícia 

(6%) e pintura automotiva (5%). No grupo com ASRT o ramo de atividade mais prevalente 

foi o de administração (22%), seguido pelas áreas de vendas (20%), limpeza (13%), educação 

(10%) e saúde (8%). 

Os pacientes com ART eram mais velhos, tinham menos anos de estudo e realizavam 

menos atividade física (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Características demográficas e clínicas dos indivíduos avaliados - comparação 

entre os grupos ART e ASRT  

 ART (N:132) ASRT (N:130) Valor de p 

Mulheres, n (%) 80 (61) 100 (77) 0,004 

Idade, anos 48,6 ± 11,9 43,5 ± 9,7 ˂ 0,001 

Não brancos, n (%) 79 (60) 62 (48) 0,048 

Escolaridade, anos de estudo 9,1 ± 3,6 10,9 ± 3,6 ˂ 0,001 

Acesso ao ensino superior, n (%) 23 (18) 43 (33) 0,004 

Tabagismo            

  Tabagismo passivo, n (%) 35 (26) 41 (31) 0,37 

  Atual ou 

  ex-tabagista, n (%) 
49 (37) 39 (30) 0,222 

  Carga tabágica    

  (anos/maços)   
7,0 (1,6-24,7) 5,0 (1, 2-10,0) 0,175 

IMC, kg/m² 28,3 ± 4,8 28,8 ± 6,4 0,428 

Faz atividade física*, n (%) 25 (19) 40 (31) 0,027 

Tem DRGE, n (%) 88 (67) 97 (75) 0,158 

DRGE medicado, n (%) 79 (82) 93 (93) 0,022 

Anos com DRGE, n (%) 10,0 (6,0 - 17,0) 10,0 (6,0 - 19,7) 0,667 

Tem DPV, n (%) 12 (9) 9 (7) 0,518 

Tem HAS, n (%)  36 (27) 38 (29) 0,725 

Tem DM, n (%) 14 (11) 11 (8) 0,555 

Resultados expressos em N°(%), média ± desvio padrão e mediana e intervalo interquartil 25%-75%. 

ART=asma relacionada ao trabalho; ASRT=asma sem relação com o trabalho; IMC=índice de massa 

corpóreo; DRGE=doença do refluxo gastroesofágico; DPV=discinesia de pregas vocais; 

HAS=hipertensão arterial sistêmica; DM= diabetes mellitus; *regularmente três ou mais vezes por 

semana  
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Os dados relativos ao diagnóstico, medicação e início do quadro de rinite estão 

apresentados na Tabela 5. A prevalência de rinite foi maior no grupo com ASRT, embora a 

prevalência como antecedente da asma foi inferior ao do grupo com ART. 

 

Tabela 5 - Prevalência e características dos que apresentaram sintomas de rinite- comparação  

                 entre os grupos ART e ASRT 

Variáveis 
ART (N:132) 

N (%) 

ASRT (N:130) 

N (%) 
Valor de p 

Tem rinite 107 (81) 123 (95) 0,001 

A rinite está medicada 96 (90) 118 (96) 0,065 

Início da rinite    

Antes do início da 

asma 
44 (47) 13 (11) 

<0,001 Concomitantemente    

ou depois do início da 

asma 

49 (53) 103 (89) 

ART=asma relacionada ao trabalho; ASRT=asma sem relação com o trabalho. 

 

O grupo com ASRT apresentou maior prevalência de antecedentes de asma na 

infância,  diagnóstico de asma há mais tempo e com maior número de anos entre o início dos 

sintomas e o início do tratamento. Já o grupo com ART apresentou uma média de anos maior 

entre o início dos sintomas e o diagnóstico e foi diagnosticado com idade mais avançada 

comparado com o grupo de ASRT (Tabela 6). O grupo com ASRT referiu um maior número 

de internações em pronto socorro (PS), enfermaria e/ou unidade de terapia intensiva (UTI) ao 

longo da vida, mas não houve diferença entre os dois grupos na procura por PS devido a 

sintomas respiratórios no ano antecedente à entrevista (Tabela 6). Porém os indivíduos com 

ART referiram maior prevalência de dispneia (p=0,013), sibilância (p<0,001) e tosse 

(p=0,003) nas quatro semanas que antecederam a entrevista. Entre os que relataram dispneia, 

o grupo com ART referiu maior graduação da dispneia,  mMRC 2 e 3 (p=0,013). Não houve 

diferença de prevalência no uso correto dos medicamentos para asma entre os dois grupos, 

entretanto, 4% dos indivíduos com ART relataram não fazer uso de nenhum medicamento e 

8% deles utilizavam somente Beta 2 de curta duração no momento da entrevista, contra 

nenhum dos pacientes com ASRT (p<0,05).   
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Tabela 6 - Caracterização dos quadros de asma - comparação entre os grupos ART e ASRT 

 ART (N:132) ASRT (N:130) Valor de p 

Familiares com asma, n (%) 67 (51) 79 (61) 0,103 

Asma na infância, n (%) 45 (34) 104 (80) ˂ 0,001 

Anos com asma 15,0 (9,0 – 23,0) 30 (21,5 – 40,0) ˂ 0,001 

Idade do diagnóstico, anos 43,7 ± 9,4 16,9 ± 18,3  

Anos entre o início/agravamento de 

sintomas e diagnóstico 
10,1 ± 10,7 2,2 ± 5,7 ˂ 0,001 

Anos entro o início de sintomas e o 

início do tratamento (GINA) 
5,00 (1,00 - 21,75) 13,50 (5,00 - 26,0) 0,003 

Classificação gravidade asma 

  Asma intermitente, n (%) 

  Asma leve, n (%) 

  Asma moderada, n (%) 

  Asma grave, n (%) 

1 (1)  

27 (20) 

86 (65)  

18 (14) 

0 (0)  

29 (22) 

 84 (65)  

17 (13) 

0,774 

Já foi internado em PS/ enfermaria 

devido a asma,  n (%) 
49 (37) 83 (64) ˂ 0,001 

Já foi internado em UTI devido  

a asma, n (%) 
16 (12) 32 (25) 0,010 

Procurou PS no último ano devido a 

sintomas respiratórios, n (%) 
47 (44)* 42 (34)* 0,104 

Resultados expressos em N° (%), média ± desvio padrão e mediana e intervalo interquartil 25%-

75%. ART=asma relacionada ao trabalho; ASRT=asma sem relação com o trabalho; PS=pronto 

socorro; GINA=global initiative for asthma; UTI=unidade de terapia intensiva; *Número de respostas 

sobre este item foi de 106 no grupo com ART e 124 no com ASRT. 

 

O resultado dos escores do questionário e teste que avaliam o controle da asma - ACT e 

ACQ-6 - estão representados na Figura 3. O escore do ACT (Figura 3a) foi menor e o escore 

do ACQ-6 (Figura 3c) maior, no grupo com ART, revelando um pior controle da asma nesse 

grupo. O grupo com ART apresentou também maior frequência de asma não controlada no 

ACT, com uma pontuação menor do que 19, e no ACQ-6, com uma pontuação acima de 1,5 

(Figuras 3b e 3d).   
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Figura 3 – Escore ACT e ACQ-6 e prevalência de asma controlada segundo o ACQ-6 e ACT - comparação entre os grupos ART e ASRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ART=asma relacionada ao trabalho; ASRT=asma sem relação com o trabalho; ACT=teste de controle da asma; 

ACQ-6=questionário de controle da asma

(d) 

10 15 20 25 

ASRT 

(N:130) 

ART 

(N:132) 

Escore ACT 

p < 0,001 

(a) 

ASRT 

(N:130) 

ART 

(N:132) 

Escore ACQ-6 

p < 0,001 

0 1 2 3 4 5 6 

(c) 

p = 0,001 

ASRT 

(N:130) 
ART 

(N:132) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

%  

Asma  

controlada 

Asma não 

controlada 

Asma 

parcialmente 

controlada 

ACQ-6 

   Asma não     

   controlada 

   Asma  

   controlada 

   ACT 

p = 0,001 

(b) 

ASRT 

(N:130) 
ART 

(N:132) 

%  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 



34 

 

Em relação aos exames para avaliar atopia e a função pulmonar, as prevalências de  

pessoas com prick test positivo e com IgE aumentada foram significativamente maiores no 

grupo com ASRT, e não foram encontradas diferenças entre os dois grupos de pacientes nos 

parâmetros da função pulmonar (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Exames laboratoriais e de função pulmonar - comparação entre os grupos ART e   

                 ASRT 

 N°* ART N°* ASRT Valor de p 

Prick test positivo, n (%) 85 53 (62) 81 69 (85) 0,001 

IgE aumentada  

(>100 UI/mL), n (%) 
108 71 (66) 120 104 (87) < 0,001 

Eosinófilos aumentados 

(>500 células/mm3), n (%) 
110 21 (19) 124 21 (17) 0,668 

Prova de função pulmonar 128  130   

CVF% pré-BD  82,0 ± 16,1  84,1 ± 16,0 0,282 

CVF% pré-BD min-máx   47,7 - 133,7  52,5 - 126,6  

VEF1% pré-BD  69,3 ± 17,3  71,1 ± 19,4 0,426 

VEF1% pré-BD min-máx  29,3 – 108,8  27,1 – 123,4  

VEF1/CVF pré.BD  0,67 ± 0,12  0,69 ± 0,11 0,939 

Resposta a BD, n (%) 117 62 (53) 98 53 (54) 0,873 

*Número total de indivíduos que realizaram os exames. Resultados expressos em N° (%) e média ± 

desvio padrão. ART=asma relacionada ao trabalho; ASRT=asma sem relação com o trabalho; 

IgE=imunoglobulina E; BD=broncodilatador; CVF=capacidade vital forçada; UI=unidade 

internacional; VEF1=volume expiratório forçado no primeiro segundo. 

 

Entre os desfechos socioeconômicos avaliados houve diferença significativa no Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) pelo local de moradia, com índice menor no 

grupo com ART (Tabela 8).  

 

Tabela 8 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - comparação entre os grupos ART   

                 e ASRT 

 ART (N:132) ASRT (N:130) Valor de p 

IDHM 0,759  ± 0,043  0,779 ± 0,050 0,001 

Resultados expressos em média ± desvio padrão; ART=asma relacionada ao trabalho; ASRT=asma 

sem relação com o trabalho; IDHM=Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 
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Os demais desfechos utilizados para avaliar o nível socioeconômico - a presença de 

saneamento básico (água encanada e esgoto), presença de coleta de lixo no domicílio do 

indivíduo, morar em casa própria ou aluguel ou outra situação bem como número de cômodos 

e a quantidade de pessoas que moram com o paciente - não mostraram diferenças 

significativas entre os dois grupos. Quando perguntado se em algum momento da vida o 

paciente havia se afastado através da Previdência Social devido sua asma, 60 indivíduos 

(45%) do grupo com ART e 15 (11%) do grupo com ASRT responderam de forma positiva.  

No grupo ASRT todos os que tiveram algum afastamento pela Previdência Social receberam 

auxílio-doença previdenciário (código B31), que corresponde a indicação de doença sem 

relação com o trabalho, não ocupacional, enquanto no grupo com ART, 27 (45%) dos 60 

indivíduos afastados, não receberam enquadramento como auxílio-doença por doença do 

trabalho (código B91) apesar de terem uma doença relacionado ao trabalho. As condições 

laborais no momento da avaliação estão apresentadas na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Situação de trabalho no momento da avaliação no estudo – comparação entre os  

                 grupos ART e ASRT  

 
ART (N:132) 

N (%) 

ASRT 

(N:130) 

N (%) 

Valor de p  

Contrato com registro formal de trabalho 

assalariado (CLT) 
58 (44) 55 (42) 

< 0,001 

Trabalhador autônomo 22 (17) 33 (25) 

Desempregado 19 (14) 17 (13) 

Auxílio-doença/aposentado por invalidez 24 (18) 3 (2) 

Aposentado por idade 8 (6) 11 (8) 

Do lar por escolha 1 (1) 11 (8) 

ART=asma relacionada ao trabalho; ASRT=asma sem relação com o trabalho; CLT=consolidação das 

leis trabalhistas. 

 

Nas análises que comparam os rendimentos de cada grupo, a renda familiar referida 

estimada para o grupo com ASRT, no momento do diagnóstico, é menor do que a referida 

pelos indivíduos com ART (p=0,012), sendo observada uma inversão no momento da 

entrevista, com o grupo com ASRT informando uma renda maior (p=0,002). A evolução dos 

rendimentos nos grupos revelou que o grupo com ART teve uma diminuição da renda 

individual e familiar entre o momento do diagnóstico e o da entrevista, enquanto o grupo com 

ASRT manteve estável seu rendimento individual e teve um aumento da renda familiar 
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(Figuras 4 e 5). No grupo com ART, 52% dos indivíduos referiram perda de renda após o 

diagnóstico contra  34%  do grupo com ASRT (p=0,042) (APÊNDICE B). No grupo com 

ART, 49 (37%) dos indivíduos continuaram expostos a algum agente causador ou 

exacerbador da asma e entre eles a mediana da renda se manteve estável, enquanto os 83 

(63%) pacientes que foram removidos da exposição  tiveram uma diminuição da mediana da 

renda individual e familiar (Figuras 6 e 7 e APÊNDICE C). Não houve diferença entre as 

rendas individuais e familiares, no momento do diagnóstico ou no momento da entrevista, 

quando comparados os grupos expostos e não expostos entre eles. Entre os indivíduos não 

expostos, 21 (25%) estavam desempregados no momento da entrevista. 

Ainda no grupo com ART, 26% dos trabalhadores formais (CLT), 75% dos 

autônomos e 57% dos que estavam afastados do trabalho com auxílio previdenciário (Tabela 

9) tiveram perda salarial. A maior perda de renda, além dos desempregados, se deu no grupo 

que declara trabalhar como autônomo ou fazendo “bicos”, enquanto no grupo com emprego 

formal (CLT) a mediana se manteve inalterada (APÊNDICE D). 
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Figura 4 - Evolução da renda individual no tempo - comparação entre os grupos ART e ASRT 

 

Resultados expressos em média e intervalo de confiança 95%. ART=asma relacionada ao trabalho; 

ASRT=asma sem relação com o trabalho 

 

Figura 5 - Evolução da renda familiar no tempo - comparação entre os grupos ART e ASRT 

Resultados expressos em média e intervalo de confiança 95%. ART=asma relacionada ao trabalho; 

ASRT=asma sem relação com o trabalho 
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      Resultados expressos em média e intervalo de confiança 95%. ART=asma relacionada ao trabalho. 

 

Figura 7 - Evolução da renda familiar no grupo ART- comparação entre indivíduos  

         atualmente expostos e não expostos ao agente causador/exacerbador 

     Resultados expressos em média e intervalo de confiança 95%. ART=asma relacionada ao trabalho. 
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Nas Figuras 8 e 9 podem ser visualizados os resultados dos desfechos sobre a qualidade de 

vida (AQLQ) e dos sintomas de ansiedade e depressão (HADS). O grupo com ART mostrou 

pior desempenho no escore total e em todos os subdomínios do AQLQ (Figura 8), onde uma 

maior pontuação corresponde a melhor qualidade de vida percebida.  

 

Figura 8 – Escores do questionário AQLQ - comparação entre os grupos ART e ASRT 

 
ART=asma relacionada ao trabalho; ASRT=asma sem relação com o trabalho; AQLQ=questionário de 

qualidade de vida na asma; DP=desvio padrão. 

 

O grupo com ART mostrou um desfecho pior no questionário HADS, seja na escala de 

ansiedade seja na de depressão (Figura 9). Quando comparados os escores entre o grupo com 

ART e com ASRT na escala de ansiedade (Figura 9a) e na de depressão (Figura 9c) o grupo 

com ART apresentou escores mais altos em ambas subescalas, o que corresponde a uma 

maior quantidade de sintomas. A prevalência de presença de sintomas de ansiedade e 

depressão, dividida por níveis de gravidade, segundo a pontuação dos questionários, pode ser 

visualizada nas figuras 9b e 9d. 
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Figura 9 – Escores do questionário HADS para ansiedade e depressão e prevalência de gravidade de sintomas - comparação entre os grupos ART   

                 e ASRT 
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6. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo  comparou  os impactos socioeconômicos, no controle da asma, na 

qualidade de vida e a presença de ansiedade e depressão entre indivíduos com ART  e com 

ASRT. Até onde é de nosso conhecimento, até o momento, esse é o primeiro estudo que 

aborda os temas citados realizado no Brasil ou em outro país em desenvolvimento. As 

pesquisas com esse foco são majoritariamente procedentes da América do Norte e da Europa 

e mesmo assim são escassas (38,43–45,67–69) as que contaram com  um grupo controle, com 

ASRT, destacando a originalidade do presente estudo no Brasil. 

 O grupo com ART teve maior perda de renda entre o diagnóstico e o momento da 

entrevista, sendo mais acentuada entre os indivíduos que não estavam mais expostos ao 

agente causador ou exacerbador, e apresentou um pior desempenho nos questionários que 

avaliaram o controle da asma, a qualidade de vida e a presença de sintomas sugestivos de 

transtornos psiquiátricos.  

As características demográficas dos indivíduos com ART (Tabela 4) se mostraram 

alinhadas com as da literatura onde, comparando com indivíduos com ASRT, os com ART 

são mais velhos, (38,43,67,69,70) com menor escolaridade (38,43) e com maior prevalência 

de indivíduos não brancos. (38,43,67) Em relação aos estudos que investigaram desfechos 

análogos, (38,42–44,46,68–79) os pacientes do presente estudo são mais velhos (a média de 

idade do nosso estudo foi de 49 contra 43 anos na literatura), têm menor prevalência de 

homens (39% contra 62%) e de trabalhadores que tiveram acesso ao ensino superior completo 

(18% contra 42%). O fato de, na literatura, os indivíduos com ART serem mais velhos se 

explica por ser uma doença caracterizada pelo início na idade adulta. No presente estudo 

houve maior prevalência de homens no grupo com ART do que no grupo com ASRT, porém 

ambos apresentaram um maior número de mulheres. Até recentemente, a maior prevalência 

em homens decorreu deles trabalharem em ambientes ou profissões com maior exposição a 

agentes químicos, tal como metalúrgicos, marceneiros, padeiros, pintores, entre outros. 

(80,81) Entretanto, essa tendência vem mudando com o aumento da exposição  em  atividades 

de limpeza em edifícios, com uso intensivo de mão de obra associada socialmente, no Brasil, 

mas não só, ao trabalho feminino, o que também justifica a prevalência elevada de mulheres 

no presente estudo (Figura 2). Com relação à menor escolaridade no grupo com ART, ela 

influencia o nível de qualificação dos empregos obtidos, (82) que podem apresentar maior 

risco de exposição ou dificuldade de encontrar um novo emprego quando esse se demonstra 

prejudicial à saúde. A maior prevalência de pessoas não brancas, que historicamente sofrem 
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uma desvantagem social, está potencialmente relacionada a empregos menos qualificados. Em 

muitos países, fruto da discriminação histórica, a maioria da população negra, de imigrantes 

etc., têm menor escolaridade e trabalham em empregos menos qualificados e com maior risco. 

(83–86)  

6.1 DESFECHOS SOCIOECONÔMICOS 

 

O grupo de indivíduos com ART teve uma perda de renda individual e familiar 

significativa após o diagnóstico, o que não foi  observado nos indivíduos com ASRT (Figuras 

4 e 5). Ao comparar grupos com ART e ASRT, Cannon et al (68) e Lemière et al (69) 

encontraram resultados análogos, com maior diminuição de renda no grupo com ART. 

Agrupando dados de diversos estudos publicados, (68–72,75,87,88) a média das prevalências 

de indivíduos que referiram redução da renda foi de 51%, semelhante à prevalência 

encontrada no presente estudo que foi de 52%. Entre os estudos citados acima, (71,72,75)  

entre 36% e 68% dos indivíduos referiram uma perda salarial que variou de 22% a 44% da 

renda referida no início do diagnóstico, porcentagem inferior ao observado em nosso estudo, 

de 56% (APÊNDICE B); a perda foi mais acentuada naqueles indivíduos que, no momento da 

entrevista, se encontravam afastados da exposição (Figuras 6 e 7). Alguns dos estudos 

(68,71,72) também apontaram a inadequação da compensação por parte da instituição 

seguradora responsável pelo pagamento do benefício ao trabalhador acometido de doença 

ocupacional, que difere entre os países. Entretanto, os dados do presente estudo mostram que 

a perda de renda foi mais prevalente e mais pronunciada entre os indivíduos que trabalham de 

forma autônoma, informal,  muitas vezes descrita como “bico” por parte dos trabalhadores, do 

que entre os pacientes segurados pelo INSS. Ou seja, o trabalho informal, sem relações de 

trabalho reguladas, parece impor uma perda ainda maior do que as que ocorrem quando o 

trabalhador passa a receber pagamento pelo INSS (APÊNDICE D).  

Estudos de Knoeller et al (38) e Henneberger et al (43) verificaram que maior número 

dos indivíduos com ASRT referiam renda superior a 50 mil dólares/ano comparado com 

indivíduos com ART. No estudo de Knoeller et al, (38) 52% dos indivíduos com ART não 

estavam trabalhando no momento da entrevista, em comparação a 40% dos com ASRT. Por 

outro lado, Cannon et al (68) e Breton et al (67), ao comparar ART e ASRT, não encontraram 

diferença na porcentagem de indivíduos empregados no momento da entrevista 

(aproximadamente 60% em ambos os grupos nos dois estudos).  No presente estudo não foi 

encontrada diferença entre o salário individual dos grupos com ART e  ASRT no momento da 

entrevista (Figura 4), sendo as prevalências de indivíduos que estavam trabalhando no 



43 

 

momento do diagnóstico semelhantes nos dois grupos (ART: 61%; ASRT: 69%) (Tabela 9). 

Em relação a prevalência de desemprego, no presente estudo não foi verificada diferença 

entre os grupos com ART e ASRT (Tabela 9), sendo que para ambos ela foi levemente acima 

da taxa média nacional para o período de 2017 a 2020, que oscilou entre 12% e 13% da 

população economicamente ativa. (89) Em relação a literatura sobre o tema, os estudos 

trazem uma ampla gama de prevalência de desemprego, que varia entre 2% em um estudo 

norueguês de 2005 (88) até 69% em um estudo inglês de 1998. (73) A média da taxa de 

desemprego em 15 estudos, (42,46,70–75,77–79,87,88,90,91) publicados entre 1993 e 2020 é 

de 22%, superior àquela encontrada no presente estudo. Henchi et al (74), em único estudo 

feito em país não desenvolvido, relata uma prevalência de desemprego de 20%. A 

comparação dessas taxas é difícil pelas diversas realidades econômicas de cada país e 

períodos dos estudos. 

No presente estudo a prevalência de indivíduos que permaneceram no mesmo 

emprego, após remoção da exposição ao agente causador ou exacerbador, foi de apenas 8% 

(APÊNDICE E). Esse desfecho, que poderia preservar a renda e a estabilidade trabalhista do 

trabalhador acometido, foi encontrado em uma prevalência muito abaixo daquela observada 

em diversos estudos, com uma média de 20% (min: 7%; máx: 24%) (46,68–74,78,87,90). A 

prevalência elevada (37%) de indivíduos que continuaram expostos ao agente ou ambiente 

causador ou exacerbador após o diagnóstico, no mesmo ou em outro emprego, está 

moderadamente acima da média do observado em outros estudos (média: 31%; min: 7%; 

máx: 48%). (68–72,74,75,77,78,90) O grupo de 10 (8%) indivíduos que permaneceu no 

mesmo emprego após remoção da exposição mostrou níveis significativamente menores de 

ansiedade em relação aos indivíduos que ou permaneceram expostos ao agente causador ou 

estavam trabalhando em outro emprego, sem exposição. Além do que eles tiveram menor 

perda de renda quando comparados com indivíduos igualmente não expostos, mas que 

mudaram de emprego, apontando para como a estabilidade trabalhista é fator de impacto 

positivo na condição socioeconômica do indivíduo (APÊNDICE E).   

Vandenplas et al (39) recomendam identificar os possíveis fatores que determinam os 

impactos socioeconômicos para reduzi-los. O presente estudo mostrou que os indivíduos 

amparados pela Previdência Social têm melhor desfecho econômico quando comparados com 

os que estão trabalhando como autônomos, reafirmando a importância para o presente e futuro 

dos trabalhadores de contratos formais e estáveis de trabalho, à semelhança do que os 

empresários querem quando realizam seus negócios com governos ou entre empresas, por 

gerar segurança, estabilidade e previsibilidade. Maiores investimentos em reabilitação do 
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trabalho para que o indivíduo possa continuar a trabalhar dentro da própria empresa ou 

especializar-se em nova profissão poderia evitar a perda de renda dos acometidos e suas 

famílias, bem como reduzir gastos do órgão segurador. Infelizmente, no Brasil a 

desregulamentação do trabalho e a redução dos serviços de reabilitação pelo INSS, 

progressivos, vem impondo uma piora desse quadro. 

6.2 CARACTERIZAÇÃO E CONTROLE DA ASMA 

 

Os indivíduos com ART relataram um intervalo maior entre o início dos sintomas e o 

diagnóstico de asma, apesar de serem medicados com maior brevidade em relação ao grupo 

com ASRT (Tabela 6). Essa diferença pode decorrer  do perfil dos indivíduos com ASRT 

entrevistados, que, apesar de terem recebido o diagnóstico precocemente, geralmente durante 

a infância, relataram difícil acesso ao tratamento médico adequado durante a juventude. O 

fornecimento mais abrangente de medicação adequada para asma no Brasil é relativamente 

recente, menos de 20 anos. Isso explica, parcialmente, também o maior número de 

internações ao longo da vida, no grupo com ASRT (Tabela 6), que, em aproximadamente 

metade dos casos, foram concentradas durante a infância e a adolescência. O tempo 

necessário para o diagnóstico de ART, após o início dos sintomas, foi maior no presente 

estudo em comparação com outros estudos publicados (Tabela 10). (69,71,72,75,79,87)  

 

Tabela 10 – Comparação entre estudos do tempo entre o início ou agravamento/exacerbação   

                    dos sintomas de asma e o diagnóstico de ART em anos  

Autor e ano  Anos entre início/agravamento dos sintomas e diagnóstico de ART 

Presente estudo 10,1±10,7*; 5,5 (2,0 - 15,7)# 

Gannon 1993(72) 1,5 (0,0 – 31,0 )§ 

Ameille 1997(71) 3,7 ± 5,1* 

Ross 1998(79) 4,0 (1,5 – 10,0 )# 

Larbanois 2002(92) 3,5 (1,6 - 6,4)# 

Lemière 2013(69) 2,1 ± 3,8* 

Lipszyc 2017(87) 4,3 ± 2,6* 

*Média ± desvio padrão; # mediana e intervalo interquartil 25% - 75%; §mediana e mínimo e 

máximo.  

 

O grupo com ASRT  apresentou uma maior prevalência de indivíduos adequadamente 

medicados para DRGE (Tabela 5) e nos dois grupos o uso de medicamentos para o controle 

da asma foram semelhantes, com exceção de um maior número de indivíduos que não usavam 
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nenhum medicamento ou somente Beta 2 de curta duração no grupo com ART. A medicação 

inadequada para alguns dos indivíduos com ART, que apresentam maior prevalência de 

tratamento exclusivamente com Beta 2 de curta duração e de DRGE não medicado, se deve ao 

fato desses pacientes não estarem em acompanhamento médico no momento da entrevista. Já 

os indivíduos com ASRT, apesar de terem dificuldade de acesso a medicação adequada 

durante a juventude, no momento da entrevista estavam todos sendo atendidos pelo 

Ambulatório de Asma do HCFMUSP, logo recebendo a medicação adequada para melhor 

controle da asma e das comorbidades.  

Análise de regressão linear múltipla revelou que usar apenas beta agonista de curta 

duração esteve associado a pior controle da asma, mas usar ou não medicamento para DRGE 

não teve associação com controle da asma (APÊNDICE F). Após o controle da variável do 

uso de apenas beta agonista de curta duração o grupo com ART continuou mostrando pior 

controle da asma quando comparado com o grupo com ASRT (p < 0,001).  

Com relação à gravidade da asma, aproximadamente 13% dos pacientes em ambos os 

grupos foram classificados como asma grave, prevalência semelhante (16%)  com a 

identificada em pacientes com AO em estudo multicêntrico europeu, (93) mas acima da 

prevalência de 5% encontrada em outro estudo envolvendo pessoas com ASRT. (94) A 

prevalência elevada de asma grave no grupo com ASRT provavelmente reflete a realidade do 

grupo de controle do presente estudo, formado por indivíduos com asma grave e de difícil 

controle.  

O grupo com ART apresentou pior controle da asma segundo as avaliações pelos 

questionários ACT e ACQ-6, com uma prevalência de  cerca de 70% dos indivíduos com 

asma não bem controlada (Figura 3). Para a diferença mínima clinicamente importante do 

ACT, estudo de Schatz et al (95)  sugeriu um valor de três pontos, porém os próprios autores 

indicam que mesmo uma diferença de dois pontos pode ser significativa na comparação entre 

duas populações. No presente estudo a diferença entre as médias foi de 2,6 pontos. Já para o a 

ACQ-6 a diferença mínima, clinicamente importante, é estabelecida em 0,5 ponto, (96) sendo 

que no presente estudo a diferença entre as médias foi de 0,7. O grupo com ART relatou mais 

sintomas no mês antecedente à entrevista, e apesar de não apresentar diferença significativa 

no número de vezes em que procuraram atendimento médico de urgência, a prevalência de ida 

ao PS foi maior com relação ao grupo com ASRT (44% contra 34%).  

Breton et al (67) mostraram que indivíduos com ART nos EUA tinham quase cinco 

vezes mais probabilidade de ter uma exacerbação de asma e ter procurado o PS nos 12 meses 

anteriores a entrevista, quando comparados com indivíduos com ASRT. Estudo de  Knoeller 
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et al (38) encontrou que 37% dos indivíduos com ART relataram  asma muito pouco 

controlada contra 21% dos indivíduos com ASRT em 20% e 11%, respectivamente, relataram 

ter procurado o PS no ano anterior a entrevista. Nos estudos de Moullec et al, (70) Lemière et 

al (69) e Lavoie et al (76), que aplicaram o questionário ACQ-6, o escore médio dos três 

estudos foi de 1,5 ponto sugerindo um controle melhor do que o observado no presente estudo 

(média: 2,0). Lemière et al  (69) e Lavoie et al (76)  compararam os escores do grupo com 

ART com um grupo controle com ASRT e não encontraram diferença significativa entre os 

dois grupos. Porém no estudo de Lemière et al (69) a prevalência de indivíduos com asma 

grave foi maior no grupo com ART. Piirila et al (90) avaliaram o controle da asma segundo a 

presença de sintomas diurnos e noturnos e o uso de medicação e encontram uma associação 

entre o desemprego e um pior nível de controle da asma. Achados análogos foram apontados 

também por Gassert et al (73), que apontaram que a gravidade da asma está associada a maior 

risco de desemprego e de perda de renda. Não foi encontrado esse tipo de associação no 

presente estudo.  

Recente revisão sistemática (97) sobre intervenções nos locais de trabalho para o 

manejo da AO mostrou que tanto a redução como a remoção da exposição podem melhorar os 

sintomas de asma, porém somente a remoção total foi acompanhada de melhora nas medidas 

de função pulmonar. Ainda assim, uma revisão anterior (41) sobre os impactos de saúde e 

socioeconômicos da ART mostrou que, mesmo anos após a cessação da exposição, 70% dos 

trabalhadores avaliados apresentam sintomas de asma e a persistência da asma esteve 

associada com uma maior duração dos sintomas de asma antes da remoção da exposição e 

com quadro de asma mais grave no momento do diagnóstico. Esse dado pode corroborar o 

fato de, no presente estudo, não termos encontrado diferença significativa entre controle, 

gravidade da asma, valores da função pulmonar entre os indivíduos com ART ainda expostos 

e não mais expostos ao agente causador/exacerbador. A mediana dos anos com sintomas dos 

indivíduos não expostos antes de se afastarem da exposição foi de 13 anos (IQQ 25%-75%: 8 

– 19) e a mediana dos anos desde o início dos sintomas até o momento da entrevista dos 

indivíduos expostos foi de 14 anos (IQQ 25%-75%: 6 – 18). O tempo passado entre a 

exposição e a remoção pode ter sido responsável pela presença de quadros  mais graves e/ou 

maior cronicidade da asma que, mesmo após remoção, não tiveram melhora significativa.  

6.3 IMPLICAÇÕES NA QUALIDADE DE VIDA 

 

O presente estudo utilizou o AQLQ de Juniper para avaliar a qualidade de vida nos 

indivíduos com ART e com ASRT e encontrou um ponto de diferença entre as médias dos 
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escores totais de cada grupo, com desfecho pior no grupo com ART (Figura 8). A diferença 

mínima, clinicamente importante, para esse questionário é considerada 0,5 ponto, um ponto é 

considerado uma diferença moderada e acima de 1,5 ponto, elevada. (98)  Entre os estudos 

que utilizaram o AQLQ de Juniper para avaliar a qualidade de vida em indivíduos com ART, 

somente o de Malo et al (44) encontrou diferença ao comparar indivíduos com ART e ASRT, 

com resultado pior nos indivíduos com ART. É interessante apontar que a maioria dos estudos 

(42,44,69,70,76) que utilizaram o AQLQ de Juniper foram realizados no Canadá, sendo um 

único estudo (74) realizado  na Tunísia. Curiosamente, ao comparar a média do AQLQ dos 

estudos canadenses com a nossa, a média é maior naqueles estudos, tanto quando comparada 

com o grupo com ART, como com o grupo com ASRT. Já o estudo tunisino (74) apresentou 

valores semelhante aos nossos (Tabela 10).  

 

Tabela 11 - Comparação entre estudos dos escores do AQLQ total  

 

Presente 

estudo 

Malo 

1993(44) 

Miedinger 

2011(42) 

Lemière 

2013(69) 

Moullec 

2013(70) 

Henchi 

2017(74) 

Escore 

AQLQ total 

3,7±1,45 

3,5(2,5-4,75) 
5,1±1,4 4,6(3,6-5,9) 5,5±1,2 4,7±1,3 3,6±0,7 

Resultados expressos em média ± desvio padrão e mediana e intervalo interquartil 25%-75%. 

AQLQ=questionário de qualidade de vida na asma. 

 

Malo et al (44) levantaram a hipótese de que os indivíduos com ART têm pior 

qualidade de vida por precisar procurar novo emprego, treinar para nova função ou se afastar 

precocemente da atividade laboral. Ao mesmo tempo que continuar expostos ao agente 

causador/exacerbador, além de agravar os sintomas de asma, pode ser causa de maior 

preocupação sobre a própria saúde. O fato de que no estudo de Malo et al (44) a diferença, 

apesar de significativa,  entre o grupo com ART e ASRT, tenha sido modesta (0,5 ponto) 

pode ser consequência do sistema previdenciário do Quebec (Canadá), considerado 

satisfatório para suprir as demandas dos indivíduos. O autor sugere que novos estudos sejam 

feitos em locais onde o sistema previdenciário funciona de forma diferente. Essa hipótese 

também explicaria o porquê outros estudos da mesma região (69,76)  não encontrem 

diferenças entre os grupos com ART e ASRT. 

Com outra abordagem, Lowery et al (45) utilizaram o questionário de qualidade de 

vida na asma de Marks, composto por 20 perguntas classificáveis por uma escala de tipo 

Likert com cinco opções (99) para avaliar 598 indivíduos asmáticos nos EUA. Desses, 136 

foram classificados como ART e apresentaram pior desempenho no questionário. Esse estudo 
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apontou que ser parte de uma minoria racial, ter um nível educacional menor e tabagismo 

ativo foram fatores de risco para uma pior qualidade de vida, e que indivíduos que procuraram 

atendimento médico para exacerbações de asma no ano antecedente à entrevista tinham pior 

escore de qualidade de vida. Knoeller et al (100) avaliaram a qualidade de vida em mais de 38 

mil adultos com asma, dos quais 9% classificados como ART. Ao comparar os dois grupos, 

os indivíduos com ART tinham maior prevalência de pior saúde autoavaliada, tanto física, 

como mental, e limitação nas atividades. Piirila et al (90) avaliaram a qualidade de vida 

através de questionário estruturado perguntando sobre o nível de satisfação com a própria 

vida. Esse dado estava fortemente associado com a situação de emprego e com a presença de 

sintomas e quantidade de medicação utilizada. Em Miedinger et al (42) a gravidade da asma 

foi o principal fator associado com a pior qualidade de vida. Em Henchi et al (74) os escores 

de qualidade de vida tiveram correlação com o fato de continuar empregado e entre os que 

permaneceram no emprego, os que receberam reabilitação profissional ou adaptação de suas 

funções no trabalho tinham um escore melhor dos que permaneceram expostos ao mesmo 

nível de agente causador. No presente estudo não houve correlação entre raça, escolaridade, 

situação de emprego ou nível de gravidade da asma e qualidade de vida. Foi observada 

correlação entre os escores de qualidade de vida e o controle da asma, avaliado através dos 

questionários ACT e ACQ-6 (APÊNDICE G), resultado já evidenciado na literatura em 

estudos sobre ASRT. (101–105) 

6.4 PREVALÊNCIA DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO   

 

No presente estudo o grupo com ART mostrou maiores escores e prevalência de 

ansiedade e depressão segundo o questionário HADS (Figura 9) e a diferença entre as médias 

dos escores nos dois grupos foi maior do que 1,4 ponto para ambas as escalas do HADS. Esse 

valor foi considerado a menor diferença com relevância clínica em um estudo envolvendo 

pacientes com DPOC. (61) No presente estudo  as prevalências de ansiedade e depressão, com 

um escore igual ou maior a oito, foram de 61% e 53%, respectivamente, no grupo com ART 

contra 46% e 26% no grupo com ASRT. Considerando um escore mais conservador igual ou 

maior a 15, que corresponde apenas a níveis severos de ansiedade ou depressão, as 

prevalências foram de 17% e 8% no grupo com ART e de 7% e 4% no grupo com ASRT.  As 

prevalências estimadas de ansiedade e depressão para o Brasil para 2019 foram de 8,3% 

(IC95%: 7,1% - 9,7%)  e 4,3% (IC95%: 3,9% - 4,7%), respectivamente. (5)  Mesmo levando 

em consideração a provável superestimação dos valores de nosso estudo, que não são 
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baseados em um diagnóstico feito por um médico, os valores encontrados para o grupo com 

ART ainda assim são bem superiores à prevalência nacional.  

Entre os estudos que compararam os desfechos psicológicos dos indivíduos com ART 

com um grupo de controle, Mazurek et al (106) e Moullec et al (70) apontaram para uma 

prevalência maior de depressão no grupo com ART, comparado, no estudo de Mazurek et al, 

com um grupo com ASRT (106) e no estudo de Moullec et al, com um grupo com sintomas  

respiratórios, mas sem comprovação de serem asmáticos. (70) No estudo de Mazurek et al 

(106) foi utilizado o Questionário sobre a Saúde do Paciente (PHQ-8), composto de oito 

questões que indagam sobre a presença de sintomas depressivos, (107) sendo observado  que, 

entre  os indivíduos   com ART, a  prevalência de sintomas depressivos foi de quase 28% 

contra  16% nos indivíduos com ASRT. Já Moullec et al (70) utilizaram o Inventário de Beck 

para ansiedade (108) e depressão, (109) composto de duas escalas independentes, cada uma 

de 21 itens, uma para a ansiedade e outra para depressão. O escore total varia de 0 a 63, onde 

um valor maior corresponde a mais sintomas. A prevalência de ansiedade e depressão no 

grupo com ART foi de 20% e 29% respectivamente e no grupo de controle foi de 21% e 13%, 

entretanto, esta diferença não foi significativa.  

Miedinger et al (42) utilizaram o Psychiatric Symptom Index (PSI), um questionário 

composto por 29 itens onde um escore acima de 20 indica sintomas clinicamente 

significativos, (110) para avaliar 60 indivíduos com ART, encontrando uma prevalência de 

47% e 45% para sintomas de ansiedade e depressão, respectivamente. Estudo realizado por 

Yacoub et al, (46) envolvendo 40 indivíduos com AO verificou, que 52% dos indivíduos 

apresentaram sintomas de ansiedade e 47% de depressão, segundo o PSI.  

Os resultados dos diversos estudos publicados são heterogêneos e de difícil 

comparação por utilizarem instrumentos de avaliação diferentes. Porém ao comparar os 

resultados do grupo com ART no nosso estudo com os dos estudos que utilizaram 

questionários que quantificam os sintomas de ansiedade e depressão (Inventário de Beck e 

PSI) de forma análoga a pontuação do HADS, o presente estudo está alinhado com os estudos 

publicados até o momento, que apontam uma elevada prevalência de ansiedade e depressão 

entre indivíduos com ART. Ademais ele é o primeiro, até onde é de nosso conhecimento, a 

comparar a prevalência com um grupo de indivíduos com ASRT, através de entrevista 

presencial e após um diagnóstico de asma bem estabelecido por médicos pneumologistas. 

No estudo de Miedinger et al (42) o principal desfecho associado com os sintomas 

psicológicos foi a gravidade da asma e Mazurek et al (106) concluíram que a presença de 

ART está associada a pior controle da asma comparado com ASRT e que em presença 



50 

 

concomitante de depressão essa associação fica mais forte. No presente estudo também foi 

vista uma correlação moderada entre pior controle da asma e maior presença de sintomas de 

ansiedade e depressão (APÊNDICE H, I e J). Diversos artigos já apontaram essa relação em 

indivíduos com ASRT (111–114) e os resultados do presente estudo corroboram os achados 

também para indivíduos com ART.  

A perda de renda, a necessidade de procurar um novo emprego ou de recorrer ao 

afastamento laboral através da Previdência Social, com toda a incerteza econômica que 

advém dessas situações, a falta de controle da asma e sua persistência mesmo após remoção 

do agente causador ou exacerbador, são fatores que podem explicar  a prevalência elevada de 

sintomas de ansiedade e depressão nos indivíduos com ART. Utilizar as diversas ferramentas 

para avaliação de sintomas psicológicos para triagem e aconselhamento psicológico ou 

psiquiátrico pode ser uma estratégia válida para diminuir a carga psicológica nesses 

indivíduos. 

6.5 FORÇAS E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O presente estudo é o primeiro, de que temos conhecimento, a analisar os desfechos 

socioeconômicos, de controle da asma, de qualidade e vida e transtornos psiquiátricos em 

indivíduos com ART, comparando com indivíduos com ASRT, em um país em 

desenvolvimento. Quase todos os estudos sobre o assunto foram desenvolvidos em países da 

América do Norte e da Europa, e entre eles somente cerca de um terço utilizou um grupo 

controle de indivíduos com ASRT para comparação.  Ademais, todos os indivíduos, de ambos 

os grupos de nosso estudo, foram entrevistados por um único pesquisador e os questionários 

utilizados são validados e utilizados amplamente em estudos clínicos. Os diagnósticos de 

asma foram realizados por pneumologistas e os de ART também por pneumologistas com 

experiência em doenças respiratórias ocupacionais e ambientais.  A média dos anos entre o 

diagnóstico de ART e o momento da entrevista foi de 5,7 ± 5,5 (min: 0 máx: 19) e somente 

três estudos, (70,87,90) entre os citados na discussão, apresentam uma média maior que a do 

presente estudo. Apesar de cerca um quarto dos indivíduos terem sidos entrevistados no 

mesmo ano em que receberam o diagnóstico, a média mais elevada permite elucidar o 

impacto da ART em médio a longo prazo, informação que não é veiculada na maioria dos 

estudos publicados. 

 A amostra do estudo foi amostra de conveniência, baseada no número de pacientes 

com ART elegíveis no Ambulatório de Doenças Respiratórias Ocupacionais do (InCor). 

Contudo, o número de indivíduos avaliados foi comparável à maioria dos estudos que 
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seguiram uma metodologia análoga a nossa, através de entrevistas presenciais e diagnóstico 

confirmado em ambulatório especializado. As informações sobre renda individual e familiar 

foram obtidas através do relato do paciente e estão sujeitas a viés de memória. Notadamente a 

renda familiar no momento do diagnóstico no grupo com ASRT, em sua maioria  

diagnosticada durante a infância, pode apresentar exatidão muito menor. Apesar da 

importância da existência de um grupo de controle é oportuno frisar que o perfil dos dois 

grupos comparados apresenta algumas diferenças. O grupo com ASRT é oriundo de um 

ambulatório terciário que atende exclusivamente pacientes encaminhados de outros serviços 

públicos por terem um perfil que demanda acompanhamento especializado, por serem 

portadores de asma grave e/ou de difícil controle. Ao serem encaminhados de outros serviços 

do Sistema Único de Saúde (SUS) todos os indivíduos com ASRT entrevistados já  estavam 

em tratamento. Por outro lado, entre os indivíduos com ART, uma parcela, ainda que 

reduzida, foi contatada após levantamento de prontuários e já não estava mais em 

acompanhamento no ambulatório especializado através do qual havia recebido o diagnóstico. 

Isso se deu ou por ter recebido alta e ser encaminhado para outro serviço, com o qual o 

paciente não deu continuidade, ou por não ter retornado ao ambulatório no qual estava em 

acompanhamento. Dessa forma alguns dos indivíduos com ART não estavam em tratamento 

para asma no momento da entrevista, muito embora consideramos essa situação como 

expressão da realidade desses pacientes. Entretanto, este fato limita o entendimento sobre as 

causas do pior controle da asma. 

6.6 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Os resultados do presente estudo, o primeiro realizado no Brasil, chamam a atenção à 

necessidade de revisão e melhora das relações previdenciárias e de trabalho no Brasil, com 

objetivo de melhor amparar o trabalhador acometido por uma doença ocupacional que 

impacta um número elevado de jovens adultos em idade produtiva.    
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7. CONCLUSÕES  

 Os indivíduos com ART apresentam piores desfechos socioeconômicos após o 

diagnóstico, pior controle da asma, pior qualidade de vida e maior prevalência de ansiedade e 

depressão quando comparados com indivíduos com ASRT.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - Cálculo do poder da amostra de conveniência para cada objetivo do estudo 

 
Tamanho da amostra 

ART/ASRT 

Intervalo de confiança 

bilateral 
Poder 

Perda de renda individual 122/42 95% 61% 

Perda de renda familiar 125/126 95% 74% 

ACT 132/130 95% 98% 

ACQ-6 132/130 95% 99% 

AQLQ total 132/130 95% 99% 

HADS Ansiedade 132/130 95% 90% 

HADS Depressão  132/130 95% 98% 

ART=asma relacionada ao trabalho, ASRT=asma sem relação com o trabalho; ACT=teste de controle 

da asma; ACQ-6:=questionário de controle da asma; AQLQ=questionário de qualidade de vida de 

Juniper; HADS=escala hospitalar de ansiedade e depressão. 

 

 

APÊNDICE B - Perda de renda individual após o diagnóstico – comparação entre grupos 

ART e   ASRT 

 

N° indivíduos com 

informação sobre 

renda 

individual/familiar 

Perderam renda 

individual após o 

diagnóstico 

Perda de renda 

individual em relação ao 

salário inicial em 

porcentagem* 

Perderam 

renda 

familiar 

ART 122/125 64 (52) 56% (29% ; 100%) 59 (47) 

ASRT 42/126 14 (34) 59% (35% ; 100%) 39 (31) 

Valor de p  0,042 0,546 0,008 

*Foram excluídos os indivíduos que se declararam trabalhadores do lar por escolha (N:12). Resultados 

expressos em N° (%) e mediana e intervalo interquartil 25%-75%. ART=asma relacionada ao trabalho, 

ASRT=asma sem relação com o trabalho. 
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APÊNDICE C - Perda de renda individual após o diagnóstico – comparação entre grupos 

ART expostos e não expostos ao agente causador/exacerbador 

 

N° indivíduos com 

informação sobre 

renda 

individual/familiar 

Perderam renda 

individual após o 

diagnóstico 

Perda de renda 

individual em relação ao 

salário inicial em 

porcentagem* 

Perderam 

renda 

familiar 

ART não 

expostos 
77/78 48 (62) 66% (40%; 100%) 45 (58) 

ART 

expostos 
45/47 16 (36) 42% (8% ; 60%) 14 (30) 

Valor de p  0,004 0,006 0,002 

*Foram excluidos os indivíduos que se declararam trabalhadores do lar por escolha (N:1). Resultados 

expressos em N° (%) e mediana e intervalo interquartil 25%-75%. ART=asma relacionada ao trabalho. 

 

 

 APÊNDICE D – Perda de renda individual após o diagnostico no grupo ART (N:132) 

segundo  situação de trabalho no momento da avaliação no estudo 

 
N° 

indivíduos*  

Perderam renda individual 

após o diagnóstico 

Perda de renda individual 

em relação ao salário 

inicial em salários-

mínimos 

ART CLT 54 15 (28) 0,00 (-0,1 ; 0,4) 

ART autônomos 20 15 (75) -0,9 ( -2,0  ; 0,0) 

ART desempregados 16 16 (100) -1,4 (-1,5 ; -1,0) 

ART INSS 23 13 (57) -0,2 (-1,0 ; 0,0) 

ART aposentados por 

idade 
8 5 (62)  -0,8 (-2,6 ; 0,4) 

Valor de p  <0,001 0,01 

*Foram excluídos os indivíduos que se declararam trabalhadores do lar por escolha (N:1). Resultados 

expressos em N° (%) e mediana e intervalo interquartil 25%-75%. ART=asma relacionada ao trabalho. 
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APÊNDICE E – Situação de  emprego segundo empregador e exposição no grupo ART 

(N:132) e escore do questionário HADS ansiedade  

 N° (%) 
Escore HADS 

Ansiedade# 

Perderam 

renda 

individual após 

o diagnóstico# 

Perda de renda 

individual em 

relação ao salário 

inicial em 

salários-mínimos# 

ART mesmo 

emprego com 

exposição 

42 (32) 9,8 ± 5,1 12 (32) 0,0 (-0,3 ; 0,3) 

ART mesmo 

emprego sem 

exposição  

10 (8) 5,3 ± 3,6 3 (30) 0,0 (-0,3 ; 0,5) 

ART outro emprego 

com exposição 
6 (4) 7,8 ± 4,1 2 (33) 0,0 (-0,3 ; 0,2) 

ART outro emprego 

sem exposição  
21 (16) 8,9 ± 3,4 12 (60) - 0,3 (-1,6 ; 0,0) 

ART não 

trabalham* 
53 (40) - 35 (55) - 1,0 (1,5 ; 0,0) 

* Indivíduos desempregados, afastados pelo INSS, aposentados e do lar por escolha. # valor de p < 

0,05. Resultados expressos em N° (%), média ± desvio padrão e mediana e intervalo interquartil 25%-

75%. ART=asma relacionada ao trabalho; HADS=escala hospitalar de ansiedade e depressão.  

 

 APÊNDICE F – Regressão linear multivariada do controle da asma de acordo com 

medicação   

 ACT ACQ-6 

DRGE não medicado 1,434 (1,375) 0,298 -0,494 (0,341) 0,148 

Somente Beta 2 de curta 

duração  
-5,887 (2,037) 0,004 0,945 (0,504) 0,062 

Resultados expressos em beta (erro padrão) valor de p. DRGE=doença do refluxo gastresofágica; 

ACT= teste de controle da asma; ACQ-6=questionário de controle da asma. 

 

 

APÊNDICE G – Correlação de Pearson entre o escore do AQLQ total e subdomínios e o 

controle da asma segundo o ACT e ACQ-6 no grupo com ART (N:132) 

 ACT ACQ-6 

AQLQ Total 0,803 ; <0,001 -0,793 ; <0,001 

AQLQ Limitação das atividades 0,796 ; <0,001 -0,781 ; <0,001 

AQLQ Sintomas 0,785 ; <0,001 -0,759 ; <0,001 

AQLQ Função emocional 0,619 ; <0,001 -0,646 ; <0,001 

AQLQ Estímulo ambiental 0,413 ; <0,001 -0,403 ; <0,001 

Resultados expressos em R e valor de p. ART=asma relacionada ao trabalho; ACT=teste de controle 

da asma; ACQ-6=questionário de controle da asma; AQLQ=questionário de qualidade de vida de 

Juniper.  
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APÊNDICE H – Correlação de Pearson entre sintomas de ansiedade e depressão e controle da 

asma no grupo com ART (N:132) 

 HADS Ansiedade HADS Depressão 

ACT -0,341 ; <0,001 -0,344 ; <0,001 

ACQ-6 0,345 ; <0,001 0,359 ; <0,001 

Resultados expressos em R e valor de p. ART=asma relacionada ao trabalho; HADS=escala 

hospitalar de ansiedade e depressão; ACT=teste de controle da asma; ACQ-6=questionário de 

controle da asma.  

 

 

APÊNDICE I – Diferença entre o controle da asma pelo ACT e ACQ-6 no grupo com ART 

(N:132) segundo o escore do HADS Ansiedade 

 HADS Ansiedade ≥ 8 HADS Ansiedade < 8 Valor de p 

ACT 15,5 ± 5,3 16,7 ± 5,7 0,021 

ACQ-6 2,2 ± 1,4 1,7 ± 1,3 0,029 

Resultados expressos em média ± desvio padrão. ART=asma relacionada ao trabalho, HADS=escola 

hospitalar de ansiedade e depressão; ACT=teste de controle da asma; ACQ-6=questionário de controle 

da asma.  

 

APÊNDICE J – Diferença entre o controle da asma pelo ACT e ACQ-6 no grupo com ART 

(N:132) segundo o escore do HADS Depressão 

 HADS Depressão ≥ 8 HADS Depressão < 8 Valor de p 

ACT  14,0 ± 4,9 16,9 ± 5,8 0,002 

ACQ-6 2,5 ± 1,2 1,5 ± 1,4 < 0,001 

Resultados expressos em média ± desvio padrão. ART=asma relacionada ao trabalho, HADS=escola 

hospitalar de ansiedade e depressão; ACT=teste de controle da asma; ACQ-6=questionário de controle 

da asma.  
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ANEXO 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_______________________________________________________________ 

DADOS DA PESQUISA 

 

Título da pesquisa – Impacto socioeconômico nos indivíduos com asma relacionada 

ao trabalho 

Pesquisador principal – Ubiratan de Paula Santos 

Departamento/Instituto -Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

 Convidamos o(a) Sr(a) para participar desta pesquisa sobre o impacto social e 

econômico nas pessoas que tem asma relacionada ao trabalho. 

 

 Estudos feitos em outros países revelam que pessoas com asma relacionada 

ao trabalho tem prejuízo nos rendimentos e maior dificuldade para conseguir 

emprego. No Brasil não temos ainda conhecimento se isto acontece, motivo da 

realização deste estudo. 

O objetivo desta pesquisa é estudar os efeitos sociais, econômicos, 

psicológicos e sobre a qualidade de vida nas pessoas que tem asma relacionada ao 

trabalho.  

 

Você está sendo convidado para participar de forma voluntária neste projeto, 

que consistirá em uma avaliação de um único dia.  

Em um primeiro momento você será entrevistado para obter seus dados 

pessoais como idade, endereço, estado civil, profissão, situação da doença, 

antecedentes pessoais e do trabalho, antecedentes de outras doenças e doenças 

dos familiares e situação social e econômica, como salário e afastamento do 
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trabalho. Após você responderá a quatro diferentes questionários: um para avaliar 

sintomas de ansiedade e depressão, dois para avaliar o nível de controle da asma e 

um para avaliar a qualidade de vida dos pacientes. 

Esses dados serão comparados entre um grupo de 100 pessoas que tem 

asma relacionada ao trabalho e outro grupo de 100 pessoas que tem asma sem 

relação com o trabalho. Isso será feito para avaliar se existem diferenças entre os 

dois grupos.  

 

Os procedimentos não oferecem nenhum risco à saúde e nem envolvem o 

uso de medicamentos ou coleta de sangue. O paciente deverá somente responder 

aos questionários. 

 

 Os resultados da pesquisa da qual você está participando poderá ser útil para 

avaliar o impacto do trabalho na origem da asma. Com isso poderá se discutir a 

legislação brasileira em relação à proteção do trabalhador.   

 

Você continuará sendo acompanhado nos locais de origem para o controle 

clínico de sua doença e não sofrerá o desligamento de seu tratamento devido sua 

participação nessa pesquisa. 

 

Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento da pesquisa, sem qualquer 

penalização ou prejuízo à continuidade de seu atendimento ou tratamento no local 

de origem. 

Sua identificação pessoal não será divulgada em nenhum momento do 

estudo. 

Este documento está sendo feito em duas vias de igual teor que após 

assinado, uma via lhe será entregue. 

 

A participação no estudo não acarretará custos para você e também você não 

receberá nenhum valor econômico por sua participação. Caso ocorra algum dano 

decorrente da sua participação no estudo, você será devidamente indenizado, 

conforme determina a lei.  
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  Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador 

é o Dr. Ubiratan de Paula Santos que pode ser encontrado no endereço Av. Dr. 

Eneas Carvalho de Aguiar, 44 - Jardim Paulista - CEP - 05403-000, telefone(s): (11) 

2661-5191 ;e-mail: pneubiratan@incor.usp.br. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de 

Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661- 7585 , (11) 2661-1548; 2661-1549 e-mail: 

cappesq.adm@hc.fm.usp.br. 

 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Impacto socioeconômico 

nos indivíduos com asma relacionada ao trabalho”.Eu discuti as informações acima 

com o Pesquisador Responsável (Ubiratan de Paula Santos) ou pessoa(s) por ele 

delegada(s) (Lavinia Clara Del Roio) sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo.  

 

Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais 

desconfortos eriscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo, assino este termo de consentimento e recebo um via rubricada pelo 

pesquisador. 

 

 

Assinatura do participante/representante legal  Data      /      / 

 

 

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

 

 

 

Assinatura do responsável pelo estudo           Data      /      / 

 

 

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

 

 

 

 

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO) DO 

PARTICIPANTE DAPESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

1. NOME:........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ..............................................................................  

SEXO : .M □ F □    DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO .....................................................................................................................  

Nº...........................APTO:..................BAIRRO:................................................................ 

CIDADE ..................................................................CEP:..................................................  

TELEFONE: DDD (............) ............................................................................................. 

 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL:...............................................................................................  

........................................................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.):...................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE N°:................................................................................ 

SEXO: M □ F □   DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ....................................................................................................................Nº 

....................... APTO: ................................BAIRRO: ..................................................  

CIDADE: ......................................................................CEP:.............................................  

TELEFONE: DDD (............).............................................................................................. 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 

 

 

Ficha de Identificação do paciente 

 

 

Data: ______/_____/________ 

 

 

Nome completo:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

Data de nascimento: _____ /_____ /_____               Idade: _____________                                                                       

Sexo: F (   )  M (   )  Cor da pele declarada:______________ Anos de estudo: _____ 

 

I. Local de atendimento atual 

Incor (   )  PAMB-HC (   )  Fundacentro(   )    CRST-FÓ (   ) 

Outro (   )________________________________________________________ 

 

II. Antecedentes pessoais 

Tabagismo:  Fumante(   )                        Ex-fumante (   )               Nunca fumante (   ) 

Período: ____________________________________________________________                

N° de cigarros/dia: __________                                          Maços/ano: ___________ 

Tabagismo passivo: Não (  )                No domicílio (  )                       No trabalho (   ) 

Familiares com asma:  

Não (  )   Sim (  ) Quais ________________________________________________ 

Rinite?  Não (    )    Sim  (   )    

Se sim desde quando?______________ Está medicado? _____________________ 

DRGE?   Não (    )    Sim  (   ) 

Se sim desde quando?_____________ Está medicado? ______________________ 

DPV?     Não (    )    Sim  (   ) 

Faz atividade física regular (> 2x/semana)?   

Não (    )    Sim  (   )   Qual? _____________________________________________ 

Peso: ________ Altura: _________ IMC: __________ 
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III. Antecedentes mórbidos (algum médico já fez diagnóstico de) 

Ansiedade: Não(   )   Sim (   )                                    

Depressão: Não(   )   Sim (   ) 

Outras doenças: Não(   )   Sim (   ) 

Se sim, quais _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

IV. Medicamentos em uso atualmente:__________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Faz uso correto dos remédios?  Não (   )   Sim (   ) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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V. Antecedentes ocupacionais 

Empresa Ramo atividade Período trabalho Função/atividade Exposição/contato Presença sintomas 
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VI. Dados clínicos sobre a doença 

Início dos sintomas: _____ /_____ /_____           

Data ou ano do diagnóstico: _____ /_____ /_____           

Início do tratamento baseado no que é recomendado pelo GINA: ___ /___ /___ 

Asma na infância: Não (   )  Sim (   ) 

Internações em pronto socorro ou enfermaria: Não (   )  Sim (   )  

Se sim e quantas vezes, desde o diagnóstico e quando: __________________ 

_______________________________________________________________ 

Internações em UTI: Não (   )  Sim (   )   

Se sim e quantas vezes, desde o diagnóstico e quando: __________________ 

_______________________________________________________________ 

Sintomas no último mês : _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Classificação da asma (GINA) no momento do diagnostico: 

Intermitente (  )            Persistente (  ) 

    Leve (   )      Moderado (  )                      Grave (   )                   

 

VII. Função pulmonar 

 

Data: ______ / _______ / ________ 

Pré-BD:  CVF:_________        VEF1: :_________              VEF1/CVF :_______   

Pós-BD:CVF:__________        VEF1: :_________              VEF1/CVF :________  

 

Teste de broncoprovocação:                       

Data: : ______ / _______ / ________           

 Negativo (   )         Positivo (   ) 

 

VIII. Procedimento diagnóstico ART 

História ocupacional (   )        Função Pulmonar (   )    Broncoprovocação (   )    

Pico de fluxo (    )                         Broncoprovocação trabalhando e afastado (   )  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
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IX. Diagnóstico 

Asma não relacionada ao trabalho (   ) Asma relacionada ao trabalho (   ) 

Se ART:            

Asma ocupacional(   )        Asma exacerbada/agravada pelo trabalho (    ) 

 

X. Situação socioeconômica 

Moradia: Casa própria (   )  Aluguel (   )   Outros (  ) _______________ 

Bairro: _____________________          Distrito/Cidade:__ _____________________ 

N° de quartos: __________________    Quantas pessoas moram? ______________ 

Rede de água:    Não (    )        Sim  (   ) 

Rede de esgoto: Não (    )        Sim  (   ) 

Coleta de lixo:    Não (    )        Sim  (   ) 

Salário pessoal à época do diagnóstico:____________________________________ 

Renda familiar à época do diagnóstico:____________________________________ 

Salário pessoal atual: __________________________________________________ 

Renda familiar atual: __________________________________________________ 

INSS-auxílio-doença: Nunca (    )  Sim (    )                  Se sim: B31 (    )        B91 (    )   

Valor: ______________________________________________________________ 

qual (is) o(s) período(s)_________________________________________________  
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ANEXO C – ACT 

Teste de controle da asma (ACT) 

 

Data: ______/_____/________ 

 

1) Durante as últimas 4 semanas, com que frequência sua asma impediu você 

de fazer coisas no trabalho, na escola ou em casa? 

– O tempo todo   (   ) 1 Ponto 

– A maior parte do tempo (   ) 2 Pontos 

– Algumas vezes  (   ) 3 Pontos 

– De vez em quando  (   ) 4 Pontos 

– Nunca   (   ) 5 Pontos 

 

2) Durante as últimas 4 semanas,com que frequência você teve falta de ar?  

– Mais de uma vez por dia   (   ) 1 Ponto 

– Uma vez por dia     (   ) 2 Pontos 

– 3 a 6 vezes por semana    (   ) 3 Pontos 

– Uma ou duas vezes por semana  (   ) 4 Pontos 

– Nunca     (   ) 5 Pontos 

 

3) Durante as últimas 4 semanas, com que frequência seus 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 de costume? 

– 4 ou mais noites por semana    (   ) 1 Ponto 

– 2 ou 3 noites por semana              (   ) 2 Pontos 

– Uma vez por semana    (   ) 3 Pontos 

– Uma ou duas vezes    (   ) 4 Pontos 

– Nunca     (   ) 5 Pontos 

 

4) Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você usou sua medicação 

de alívio como o inalador ou seu nebulizador (como por exemplo: Salbutamol 

ou Fenoterol)? 

– 3 ou mais vezes por dia                 (   ) 1 Ponto 

– 1 ou 2 vezes por dia        (   ) 2 Pontos 

– 2 ou 3 vezes por semana                 (   ) 3 Pontos 

– Uma vez por semana ou menos      (   ) 4 Pontos 

– Nunca        (   ) 5 Pontos 
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5) Como você avaliaria o controle da sua asma durante as últimas 4 

semanas?  

– Não controlada    (   ) 1 Ponto 

– Mal controlada    (   ) 2 Pontos 

– Um pouco controlada   (   ) 3 Pontos 

– Bem controlada    (   ) 4 Pontos 

– Completamente controlada  (   ) 5 Pontos 
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ANEXO D - ACQ-6 

Questionário de Controle da Asma (ACQ) 

 

Data: ______/_____/________ 

 

 
1. Em média, durante os últimos sete dias, o 

quão frequentemente você se acordou por 

causa de sua asma, durante a noite?     

0   Nunca          

1   Quase nunca  

2    Poucas vezes 

3   Várias vezes 

4   Muitas vezes 

5   Muitíssimas vezes 

6  Incapaz de dormir devido a asma 

 

3. De um modo geral, durante os últimos sete 

dias, o quão limitado você tem estado em 

suas atividades por causa de sua asma?  

0    Nada limitado 

1    Muito pouco limitado 

2    Pouco limitado 

3   Moderadamente limitado 

4   Muito limitado 

5   Extremamente limitado 

6 Totalmente limitado 

 

5. De um modo geral, durante os últimos sete 

dias, quanto tempo você teve chiado?        

0    Nunca 

1    Quase nunca 

2    Pouco tempo 

3    Algum tempo 

4    Bastante tempo 

5   Quase sempre 

6   Sempre   

 

 

2. Em média, durante os últimos sete dias, o 

quão ruins foram os seus sintomas de asma, 

quando você acordou pela manhã?  

 

0  Sem sintomas 

1  Sintomas muito leves 

2  Sintomas leves 

3  Sintomas moderados 

4 Sintomas um tanto graves 

5 Sintomas graves 

6 Sintomas muito graves 

 

4. De um modo geral, durante os últimos sete 

dias, o quanto de falta de ar você teve por causa 

de sua asma?  

0    Nenhuma 

1    Muito pouca 

2    Alguma   

3    Moderada 

4   Bastante 

5   Muita 

6   Muitíssima 

 

6. Em média, durante os últimos sete dias,  

quantos jatos de broncodilatador de resgate 

 (Sabutamol, Fenoterol, etc) você usou 

por dia?    

0   Nenhum  

1   1-2 jatos na maior parte dos dias   

2   3 - 4 jatos na maior parte dias 

3   5 - 8 jatos na maior parte dias 

4   9 -12 jatos na maior parte dias 

5  13 – 16 jatos na maior parte dias 

6    Mais de 16 jatos na maior parte dias 
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ANEXO E - AQLQ JUNIPER 

 

Questionário de Qualidade de Vida na Asma – Juniper (AQLQ) 

 

Data: ______/_____/________ 

 

 

Atividade 

Gostaríamos que você pensasse de que modo a asma limita sua vida.                     

Estamos interessados nas atividades que você desempenha, mas por causa da 

asma você se sente limitado/a.        

 Referimo-nos as atividades que são frequentes e importantes para o seus dia 

a dia. Deverão também ser atividades que você desempenha regularmente 

enquanto este estudo durar. 

Pense em todas as atividades que desempenhou durante as duas ultimas 

semanas e em que se sentiu limitado/a pela sua asma. 

 Segue uma lista de atividades em que alguns asmáticos se sentem limitados 

e que talvez o/a ajude a identificar as cinco atividades mais importantes que, nas 

duas ultimas semanas, se sentiu limitado/a por ter asma. 

 

1. Andar de bicicleta 

2. Ir às compras e transportá-las 

3. Dançar 

4. Fazer consertos ou reparações em 

casa 

5. Fazer trabalho doméstico 

6. Cuidar do jardim ou quintal 

7. Ter de se apressar 

8. Fazer ginastica ou correr 

9. Rir as gargalhadas 

10. Limpar ou esfregar o chão 

11. Passar o ferro 

12. Brincar com animais 

13. Brincar com crianças ou pegá-las ao 

colo 

14. Praticar esportes 

15. Andar nos transportes públicos 

16. Cantar 

17. Manter a vida social normal 

18. Ter relações sexuais 

19. Falar 

20. Subir escada ou a rua correndo 

21. Usar o aspirador 

22. Visitar amigos ou família 

23. Andar em terreno plano 

24. Passear a pé  

25. Subir uma escada ou uma rua 

26. Fazer trabalhos de carpintaria ou 

mercenária 

27. Desempenhar atividades ligadas à 

sua profissão 

28. Viajar para regiões com climas 

diferente
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Por favor, escreva nas linhas seguintes as cinco atividades mais importantes para 

você e, conforme as limitações que sentiu durante as duas últimas semana, em cada 

atividade, assinale "X" no quadro que corresponde à sua opinião. 

 

Até que ponto se sentiu limitada/o durante as 2 últimas semanas nestas atividades? 

 Completamente 

limitado/a 

1 

Extremamente 

limitado/a 

2 

Muito 

limitado/a 

3 

Moderadamen-

te limitado/a 

4 

Pouco 

limitado/a 

5 

Muito pouco 

limitado/a 

6 

Nada 

Limitado/a 

7 

1._________________        

2._________________        

3._________________        

4._________________        

5._________________        

 

Qual seu grau de mal-estar ou aflição sentiu durante as 2 últimas semanas? 

 Muitíssimo 

 

1 

Muito 

 

2 

Bastante 

 

3 

Moderado 

 

4 

Algum 

 

5 

Muito 

Pouco 

6 

Nenhum 

 

7 

6. Que grau de mal-estar 

ou aflição sentiu durante as 

2 últimas semanas, por 

causa de APERTO NO 

PEITO? 

       

 

Em geral, quanto tempo, durante as duas últimas semanas? 

 Sempre 

 

1 

Quase sempre 

 

2 

Bastante 

tempo 

3 

Algum tempo 

 

4 

Pouco 

tempo 

5 

Quase 

nunca 

6 

Nunca 

 

7 

7. Sentiu-se preocupado/a 

por ter asma?  

       

8. Sentiu falta de ar por 

causa da asma? 

       

9. Teve sintomas de asma 

por estar ex-posto/a a 

fumaça de cigarro? 

       

10. Sentiu chiado 

("gatinhos") no peito? 
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 Sempre 

 

1 

Quase sempre 

 

2 

Bastante 

tempo 

3 

Algum tempo 

 

4 

Pouco 

tempo 

5 

Quase 

nunca 

6 

Nunca 

 

7 

11. Sentiu que tinha de 

evitar uma situação ou um 

ambiente por causa da 

fumaça de cigarro? 

       

 

Qual grau de mal-estar ou aflição sentiu durante as 2 últimas semanas? 

 Muitíssimo 

1 

Muito 

2 

Bastante 

3 

Moderado 

4 

Algum 

5 

Muito pouco 

6 

Nenhum 

7 

12. Que grau de mal –

estar ou aflição sentiu 

durante as 2 últimas 

semanas, por conta da 

tosse? 

       

 

Em geral, quanto tempo durante as duas últimas semanas? 

 Sempre 

 

1 

Quase 

sempre 

2 

Bastante 

tempo 

3 

Algum tempo 

 

4 

Pouco 

tempo 

5 

Quase 

nunca 

6 

Nunca 

 

7 

13.Teve um sentimento de 

frustração, tristeza ou 

revolta por causa da asma? 

       

14.Teve uma sensação de 

peso no peito? 

       

15.Sentiu-se preocupa-

do/a por ter de usar 

medicamentos ou bom-

binhas por causa da asma? 

       

16.Sentiu necessidade de 

pigarrear (limpar a 

garganta)? 

       

 

17.Teve sintomas de asma 

por estar exposto/a ao pó? 

       

18.Teve dificuldades de 

expirar ou inspirar o ar por 

causa da asma? 
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 Sempre 

 

1 

Quase 

sempre 

2 

Bastante 

tempo 

3 

Algum tempo 

 

4 

Pouco 

tempo 

5 

Quase 

nunca 

6 

Nunca 

 

7 

19.Sentiu que teve de 

evitar uma situação ou 

ambiente por causa do pó? 

       

20.Acordou de manhã com 

sintomas de asma? 

       

21.Teve medo ou receio 

de não ter à mão a 

medicação para a asma?  

       

22.Sentiu-se incomoda-

do/a por ter dificuldade em 

respirar? 

       

23.Teve sintomas de as-

ma por causa do tempo, do 

clima ou da poluição do ar? 

       

24.Acordou durante a noite 

por causa da asma? 

       

25.Evitou sair, ou saiu 

menos vezes, por causa do 

tempo, do clima ou da 

poluição do ar? 

       

26.Teve sintomas de asma 

por estar exposto/a a 

cheiros fortes ou 

perfumes? 

       

27.Teve medo ou receio 

de ficar com falta de ar? 

       

28.Sentiu que tinha de 

evitar uma situação ou um 

ambiente por causa de 

cheiros fortes ou 

perfumes? 

       

29.Sua asma o/a impediu 

de dormir bem de noite? 

       

30.Teve de fazer um        
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esforço para conseguir 

respirar? 

        

Até que ponto que se sentiu limitado/a durante as 2 últimas semanas? 

 

 A maioria não foi 

desempenhada 

         Várias não 

         desempenhadas 

 

         Muito poucas não         

         desempenhadas 

 

    Nenhuma         

  limitação 

 

 

31. Pense em todas as 

coisas que gostaria de ter 

feito durante as 2 últimas 

semanas. Até que ponto o 

número das suas ativida-

des foi limitado pela asma? 

      1 2               3 4            5              6           7 

 

 Sempre 

 

1 

Quase 

sempre 

2 

Bastante 

tempo 

3 

Algum tempo 

 

4 

Pouco 

tempo 

5 

Quase 

nunca 

6 

Nunca 

 

7 

32. De um modo geral, em 

relação a todas as coisas 

que fez durante as duas 

últimas semanas, até que 

ponto se sentiu limitado/a 

por ter asma? 
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ANEXO F -  HADS 

Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 

 

Data: ______/_____/________ 

 

Este questionário ajudará o seu médico a saber como você está se sentindo. Leia 

todas a frases. Marque com um “X” a resposta que melhor corresponder a como 

você tem se sentido na ÚLTIMA SEMANA. Não é preciso ficar pensando muito com 

cada questão. Nesse questionário as respostas espontâneas têm mais valor do que 

aquelas em que se pensa muito. Marque apenas uma resposta para cada pergunta 

A (1) Eu me sinto tenso ou contraído: 

3 (  ) A maior parte do tempo 

2 (  ) Boa parte do tempo 

1 (  ) De vez em quando 

0 (  ) Nunca 

 

A (3) Eu sinto uma espécie de medo, 

como se alguma coisa ruim fosse 

acontecer: 

3 (  ) Sim, e de um jeito muito forte 

2 (  ) Sim, mas não tão forte 

1 (  ) Um pouco, mas isso não me 

preocupa 

0 (   ) Não sinto nada disso 

 

A (5) Estou com a cabeça cheia de 

preocupações: 

3 (  ) A maior parte do tempo 

2 (  ) Boa parte do tempo 

1 (  ) De vez em quando 

0 (  ) Raramente 

D (2) Eu ainda sinto gosto pelas mesmas 

coisas de antes: 

0 (  )Sim, do mesmo jeito que antes 

1 (  ) Não tanto quanto antes 

2 (  ) Só um pouco 

3 (  ) Já não sinto mais prazer em nada 

 

D (4) Dou risada e me divirto quando 

vejo coisas engraçadas: 

0 (  ) Do mesmo jeito que antes 

1 (  ) Atualmente um pouco menos 

2 (  ) Atualmente bem menos 

3 (  ) Não consigo mais 

 

 

D (6) Eu me sinto alegre: 

0 (  ) A maior parte do tempo 

1 (  ) Muitas vezes 

2 (  ) Poucas vezes 

3 (  ) Nunca 
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A (7) Consigo ficar sentado à vontade e 

me sentir relaxado: 

0 (  ) Sim, quase sempre 

1 (  ) Muitas vezes 

2 (  ) Poucas vezes 

3 (  ) Nunca 

 

A (9) Eu tenho uma sensação ruim de 

medo, como um frio na barriga ou um 

aperto no estomago: 

0 (  ) Nunca 

1 (  ) De vez em quando 

2 (  ) Muitas vezes 

3 (  ) Quase sempre 

 

 

A (11) Eu me sinto inquieto, como se eu 

não pudesse ficar parado em lugar 

nenhum:  

3 (  ) Sim, demais 

2 (  ) Bastante 

1 (  ) Um pouco 

0 (  ) Não me sinto assim 

 

A (13) De repente, tenho a sensação de 

entrar em pânico: 

3 (  ) A quase todo momento 

2 (  ) Várias vezes 

1 (  ) De vez em quando 

0 (  ) Não sinto isso 

 

D (8) Eu estou lento para pensar e fazer 

as coisas: 

3 (  ) Quase sempre 

2 (  ) Muitas vezes  

1 (  ) De vez em quando 

0 (  ) Nunca 

 

D (10) Eu perdi o interesse em cuidar da 

minha aparência: 

3 (  ) Completamente 

2 (  ) Não estou mais me cuidando como 

deveria 

1 (  ) Talvez não quanto antes 

0 (  ) Me cuido do mesmo jeito que antes 

 

 

D (12) Fico esperando animado as 

coisas boas que estão por vir: 

0 (  ) Do mesmo jeito que antes 

1 (  ) Um pouco menos do que antes 

2 (  ) Bem menos do que antes 

3 (  ) Quase nunca 

 

 

D (14) Consigo sentir prazer quando 

assisto a um bom programa de televisão, 

de rádio ou quando leio alguma coisa: 

0 (  ) Quase sempre 

1 (  ) Várias vezes 

2 (  ) Poucas vezes 

3 (  ) Quase nunca 


