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RESUMO 

Contextualização: A razão massa gorda por massa livre de gordura (MG/MLG) é um 
índice metabólico integrado que avalia o efeito combinado da proporção entre MG e 
MLG. Esta razão conceitua duas características contrastantes para a manutenção da 
homeostase: a carga metabólica, que é definida como a magnitude de um insulto em 
um sistema (correspondente à MG) e a capacidade metabólica, que se refere à 
capacidade do sistema de neutralizar o insulto (correspondente à MLG). Em outras 
palavras, a MG/MLG avalia se a quantidade de MG está adequada para a quantidade 
de MLG em um indivíduo, e teoricamente valores mais altos indicam uma proporção 
menos favorável entre MG e MLG. Apesar de associações clínicas com a MG/MLG já 
terem sido encontradas em outras populações, estas associações ainda não foram 
estudadas na asma. Objetivos: Verificar as associações da MG/MLG com desfechos 
clínicos em indivíduos com asma e comparar as características clínicas desses 
indivíduos entre aqueles classificados com menor e maior MG/MLG. Metodologia: 
Estudo transversal e bicêntrico, com coleta de dados em Londrina-PR e São Paulo-SP. 
Cento e vinte e oito indivíduos com asma realizaram avaliações de dados gerais e 
antropométricos, da função pulmonar (espirometria), composição corporal 
(bioimpedância elétrica), responderam ao Asthma Control Questionnaire, Asthma 
Quality of Life Questionnaire e Hospital Anxiety and Depression Scale, utilizaram por 7 
dias o Actigraph (um monitor de atividade física na vida diária [AFVD]). Eles também 
foram questionados quanto à dose diária da medicação inalatória, bem como foram 
classificados quanto às etapas do tratamento farmacológico para asma. Após as 
avaliações, os indivíduos foram classificados em dois grupos de acordo com o percentil 
50 de valores de referência para MG/MLG (grupo com menor MG/MLG e grupo com 
maior MG/MLG). Resultados: Indivíduos classificados como maior MG/MLG (n=75) 
utilizaram maiores doses de corticoide inalatório, apresentaram pior função pulmonar e 
menor número de passos/dia quando comparados a aqueles com menor MG/MLG 
(n=53) (P≤0,021). Foram encontradas associações entre a MG/MLG com a função 
pulmonar (VEF1 em litros: R2=0,207; CVF em litros: R2=0,364;  e CVF em porcentagem 
do predito: R2=0,113; P<0,0001 para todos), com as etapas do tratamento 
medicamentoso da asma (V de Cramer=0,218; P=0,016) e com o nível de AFVD (V de 
Cramer=0,236; P=0,009). Indivíduos com maior MG/MLG apresentam 3,21 vezes mais 
chance de serem fisicamente inativos (IC95%:1,17–8,78) e 8,89 vezes mais chance de 
estarem nas etapas 4 e 5 do tratamento da doença (IC95%:1,23–64,08) em relação a 
aqueles com menor MG/MLG. Conclusões: A MG/MLG está significativamente 
associada com características clínicas em indivíduos com asma. Aqueles com maior 
MG/MLG utilizam maiores doses de corticoide inalatório, apresentam pior função 
pulmonar e menor número de passos/dia quando comparados a aqueles com menor 
MG/MLG. Adicionalmente, há associações entre a MG/MLG com a função pulmonar, 
com as etapas do tratamento farmacológico da asma e com o nível de AFVD, de modo 
que a maior MG/MLG é um fator determinante da inatividade física e das etapas mais 
altas do tratamento medicamentoso da doença. 
 
Palavras-chave: Asma; Composição Corporal; Testes de Função Respiratória; 
Tratamento Farmacológico; Atividade Motora. 
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ABSTRACT 

Contextualization: The fat mass to fat free mass ratio (FM/FFM) is an integrated 
metabolic index that indicates the combined effect of the balance between FM and 
FFM. This ratio conceptualizes two contrasting characteristics for the maintenance of 
homeostasis: the metabolic load, which is defined as the magnitude of an insult in a 
system (corresponding to FM) and the metabolic capacity, which refers to the system's 
ability to neutralize the insult (corresponding to FFM). In other words, the FM/FFM 
assesses whether the amount of FM is adequate for the amount of FFM in an 
individual, and theoretically higher values indicate a less favourable balance between 
FM and FFM. Although clinical associations with FM/FFM have already been found in 
other populations, this ratio has not yet been studied in asthma. Aims: To verify the 
associations of FM/FFM with clinical outcomes in individuals with asthma and to 
compare the clinical characteristics of these individuals when classified as those with 
lower and higher FM/FFM. Methods: Cross-sectional and bicentric study, with data 
collection in Londrina-PR and São Paulo-SP, both located in Brazil. One hundred and 
twenty-eight individuals with asthma underwent assessments of general and 
anthropometric data, lung function (spirometry), body composition (bioelectrical 
impedance analysis), answered the Asthma Control Questionnaire, Asthma Quality of 
Life Questionnaire and Hospital Anxiety and Depression Scale, and wore for 7 days 
the Actigraph, a monitor of physical activity in daily life (PADL). They were also 
questioned regarding daily dose of inhaled medication, as well were classified 
according to steps of pharmacological treatment for asthma. After the evaluations, they 
were classified into two groups according to the 50th percentile of reference values for 
FM/FFM (group with lower FM/FFM and with higher FM/FFM). Results: Individuals 
with higher FM/FFM (n=75) used higher doses of inhaled corticosteroids, had worse 
lung function and fewer steps/day when compared to those with lower FM/FFM (n=53) 
(P≤0.021). Significant associations were found between FM/FFM with lung function 
(FEV1 in liters: R2=0.207; FVC in liters: R2=0.364; and FVC in % predicted: R2=0.113; 
P<0.0001 for all), with steps of medication treatment (Cramer's V=0.218; P=0.016) and 
with the level of PADL (Cramer's V=0.236; P=0.009), in which those with higher 
FM/FFM are 3.21 times more likely to be physically inactive (95%CI:1.17–8.78) and 
8.89 times more likely to be in stages 4 and 5 of the disease treatment (95%CI:1.23–
64.08). Conclusions: The FM/FFM is significantly associated with clinical 
characteristics in individuals with asthma. Individuals with higher FM/FFM use higher 
doses of inhaled corticosteroids, have worse lung function and fewer steps/day when 
compared to those with lower FM/FFM. Additionally, there are associations of FM/FFM 
with lung function, steps of pharmacological treatment of the disease and level of 
PADL, in which the higher FM/FFM is a determining factor of physical inactivity and of 
the highest steps of pharmacological treatment for asthma. 
 
Keywords: Asthma; Body Composition; Respiratory Function Tests; Drug Therapy; 
Motor Activity. 
   



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

REVISÃO DE LITERATURA – CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 

Figura 1. Etapas do tratamento farmacológico na asma ......................................... 19 

Figura 2. Peso corporal total: composição da massa livre de gordura e da massa 

gorda ........................................................................................................................ 20 

 

ARTIGO: 

 

Figure 1. Associations between the fat mass to fat-free mass ratio (FM/FFM) with the 

forced expiratory volume in the first second (FEV1) in liters, forced vital capacity (FVC) 

in liters and in % predicted  ...................................................................................... 54 

Figure 2: Associations between the categories of lower and higher fat mass to fat-free 

mass ratio (FM/FFM) with the categories of the steps of pharmacological treatment  

and with the categories of physical activity in daily life  ............................................ 55 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 
 

REVISÃO DE LITERATURA – CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 

Tabela 1. Categorias do índice de massa corporal (IMC) ........................................ 22 

Tabela 2. Valores de referência para MG/MLG de acordo com sexo e idade ......... 25 

Tabela 3. Valores de referência para MG/MLG de acordo com sexo e IMC ............ 25 

 

ARTIGO: 

 

Table 1. General characteristics of the individuals studied. ..................................... 50 

Table 2. Comparisons between groups with lower or higher FM/FFM in relation to the 

clinical characteristics. .............................................................................................. 51 

Table 3. Determining factors of physical inactivity in asthma ................................... 52 

Table 4. Determining factors of the steps of medication treatment for asthma. ....... 53 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

REVISÃO DE LITERATURA – CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 

AFVD Atividade Física na Vida Diária 

BD Broncodilatador 

CSI Corticoesteroide Inalatório 

CVF Capacidade Vital Forçada 

DEXA Densitometria por Dupla Emissão de Raios-X 

DPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

FeNO Fração Exalada de Óxido Nítrico  

IMC Índice de Massa Corporal  

LABA Beta-2 Agonista de Longa Duração 

LTRA Leucotrienos 

MG  Massa Gorda 

MG/MLG Razão Massa Gorda por Massa Livre de Gordura 

MLG Massa Livre de Gordura 

RNM  Ressonância Magnética 

SABA Beta-2 Agonista de Curta Duração 

TC Tomografia Computadorizada  

VEF1 Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo 

 

ARTIGO: 

 

ACQ Asthma Control Questionnaire 

AQLQ Asthma Quality of Life Questionnaire 

BMI Body Mass Index 

FEV1 Forced Expiratory Volume in the First Second 

FEV1/FVC Forced Expiratory Volume in the First Second to Forced Vital Capacity 

Ratio 

FFM  Fat-free Mass 

FM Fat Mass  

FM/FFM Fat Mass to Fat-free Mass Ratio 

FVC Forced Vital Capacity  

GINA Global Initiative for Asthma 

HADS Hospital Anxiety and Depression Scale 

PADL Physical Activity in Daily Life 



 
 

SUMÁRIO 
 

 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 14 

 

2. OBJETIVOS  ......................................................................................................... 16 

2.1 OBJETIVO GERAL ................................................................................................... 16 

2.1.1 Objetivos Específicos ....................................................................................... 16 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA - CONTEXTUALIZAÇÃO ....................................... 17 

3.1 ASMA ........................ ........................................................................................... 17 

3.1.1 Definição e Prevalência .................................................................................... 17 

3.1.2 Diagnóstico e Tratamento ................................................................................ 17 

 

3.2 COMPOSIÇÃO CORPORAL ....................................................................................... 19 

3.2.1 Composição do Corpo Humano ....................................................................... 19 

3.2.2 Métodos de Avaliação da Composição Corporal .............................................. 20 

3.2.2.1 Métodos de imagem ...................................................................................... 21 

3.2.2.2 Métodos antropométricos .............................................................................. 22 

3.2.2.3 Bioimpedância elétrica .................................................................................. 23 

3.2.3 Razão Massa Gorda por Massa Livre de Gordura ........................................... 24 

 

3.3 COMPOSIÇÃO CORPORAL NA ASMA ......................................................................... 26 

 

4. REFERÊNCIAS  .................................................................................................... 29 

 

5. ARTIGO .......................... ...................................................................................... 33 

Resumo ...........  ......................................................................................................... 34 

Introdução .......... ...................................................................................................... 35 

Métodos ................... ................................................................................................. 36 

Resultados........ ........................................................................................................ 40 

Discussão .......... ....................................................................................................... 41 

Referências ................... ........................................................................................... 45 

Legendas das Figuras ................... ........................................................................... 49 



 
 

Tabelas ................. .................................................................................................... 50 

Figuras ..................... ................................................................................................ 54 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 56 

 

APÊNDICES ............................................................................................................. 57 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre Esclarecido .................................... 58 

APÊNDICE B – Ficha dos Critérios de Elegibilidade  ................................................ 60 

APÊNDICE C – Ficha da Espirometria ...................................................................... 61 

APÊNDICE D – Ficha da Bioimpedância Elétrica ..................................................... 63 

 

ANEXOS ................................................................................................................... 64 

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (Universidade Pitágoras-

Unopar) ..................................................................................................................... 65 

ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (Universidade de São Paulo)

 .................................................................................................................................. 67 

ANEXO C – Ficha do Asthma Control Questionnaire (ACQ) .................................... 69 

ANEXO D – Ficha do Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ) ........................ 71 

ANEXO E – Ficha do Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) ..................... 75 

ANEXO F – Normas do European Journal of Clinical Nutrition ................................. 77



14 
 

  
1. INTRODUÇÃO:  

 

A asma é uma doença definida pela história de sintomas 

respiratórios, como sibilância, dispneia, tosse e opressão torácica, que 

variam ao longo do tempo e em intensidade, e caracterizada por limitação 

variável ao fluxo aéreo expiratório e inflamação crônica das vias aéreas (1).  

Sabe-se que a composição corporal é fator que influencia 

diretamente desfechos clínicos da asma, como por exemplo, há um fenótipo 

clínico da doença denominado asma com obesidade (1), no qual indivíduos 

obesos com asma apresentam pior função pulmonar, mais exacerbações dos 

sintomas, pior controle da doença e utilizam mais medicações para asma (2). 

Porém, a maioria dos estudos na asma utilizam apenas o índice de massa 

corporal (IMC) como método de classificação da composição corporal. Por 

sua vez, o IMC não consegue discriminar entre a massa gorda (MG) e massa 

livre de gordura (MLG) e dessa forma pode superestimar ou subestimar a 

adiposidade (3,4). Portanto, faz-se necessária a utilização de outros métodos 

mais específicos de avaliação da composição corporal. 

A composição corporal pode ser avaliada por diversos 

métodos. Entre eles encontram-se: métodos de imagem, como ressonância 

magnética e  tomografia computadorizada (consideradas padrão ouro para 

avaliação da composição corporal a nível tecidual), densitometria por dupla 

emissão de raios-X (padrão ouro para avaliação da densidade mineral óssea) 

e ultrassonografia (5); métodos antropométricos, como circunferência da 

cintura, circunferência do quadril, relação cintura-quadril e dobras cutâneas, 

entre outras (6); e bioimpedância elétrica, que é um método alternativo e 

relativamente mais barato que os métodos de imagem e permite estimar a 

MG e a MLG por meio da passagem de uma corrente elétrica imperceptível 

pelo corpo (5). 

A MG e a MLG são dois componentes corporais distintos, de 

modo que a MLG abrange todo o peso corporal de uma pessoa (incluindo 

músculos, água, ossos e outros tecidos livres de lipídios) descontando 

apenas a MG (tecido adiposo e lipídios contidos em outros tecidos) (7). A 
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partir desses dois componentes é possível gerar a razão massa gorda por 

massa livre de gordura (MG/MLG), que é um índice metabólico integrado que 

avalia o efeito combinado da MG com a MLG, ou seja, avalia se a quantidade 

de MG está adequada para a quantidade de MLG em um indivíduo (8,9). 

Associações clínicas com a MG/MLG já foram encontradas em outras 

populações, como indivíduos com síndrome metabólica e em hemodiálise 

(10–12). Entretanto, essa razão ainda não foi estudada em indivíduos com 

asma. Portanto, ainda não se sabe se a MG/MLG está associada a 

importantes desfechos clínicos da doença. 
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2. OBJETIVOS: 

 

2.1. OBJETIVO GERAL: 

•Verificar as associações da MG/MLG com desfechos clínicos 

em indivíduos com asma. 

 

2.1.1. Objetivos Específicos: 

•Classificar os indivíduos com asma de acordo com a 

composição corporal por meio da MG/MLG.  

•Verificar se há associações entre a MG/MLG com a função 

pulmonar, controle da doença, qualidade de vida, níveis de ansiedade e 

depressão, nível de atividade física na vida diária, dose diária de medicação 

inalatória e etapas do tratamento farmacológico em indivíduos com asma. 

•Comparar essas características clínicas entre indivíduos com 

asma com menor e maior MG/MLG. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA – CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 

3.1. ASMA: 

 

3.1.1. Definição e Prevalência: 

 

A asma é uma doença heterogênea definida pela história de 

sintomas respiratórios que variam ao longo do tempo e em intensidade como 

sibilos, dispneia, opressão torácica e tosse, juntamente com limitação variável 

do fluxo expiratório e geralmente caracterizada por inflamação crônica das vias 

aéreas (1).  Indivíduos com asma podem apresentar crises/exacerbações, que 

estão geralmente associadas à hiperresponsividade brônquica devido à 

estímulos diretos ou indiretos. Os sintomas e a limitação do fluxo aéreo podem 

desaparecer espontaneamente ou em resposta medicamentosa, podendo 

permanecer ausentes por meses (1), porém, a inflamação crônica das vias 

aéreas geralmente persiste, mesmo quando os sintomas estão ausentes ou 

quando a função pulmonar está normal (1). 

Mais de 339 milhões de pessoas ao redor do mundo apresentam 

diagnóstico de asma (13). O Brasil é o quinto país com maior prevalência de 

asma, no qual 13% da sua população de 18 a 45 anos possui o diagnóstico da 

doença, ficando atrás apenas da Austrália, Suécia, Reino Unido e Holanda (14). 

Além disso, 23% da população brasileira apresentou sintomas de sibilância no 

ano anterior a realização do estudo de prevalência (14).  

 

3.1.2. Diagnóstico e Tratamento: 

 

O diagnóstico de asma é feito por meio da presença de sintomas 

respiratórios como sibilos, dispneia, opressão torácica e tosse, que geralmente 

são piores à noite ou pela manhã, que variam ao longo do tempo e em 

intensidade e que podem ser desencadeados por infecções virais, exercícios, 

exposição a alérgenos, mudanças no clima, risada ou substâncias irritativas (1). 

O diagnóstico da doença também requer a presença de limitação variável ao 

fluxo aéreo expiratório confirmada. Um dos testes mais utilizados para confirmar 

a presença de limitação variável ao fluxo aéreo é o teste de reversibilidade ao 
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broncodilatador (BD) positivo, que consiste no aumento do volume expiratório 

forçado no primeiro segundo (VEF1) >12% e >200ml em relação ao valor basal 

após a administração de BD (1).  

Outros achados que auxiliam no diagnóstico da doença é a 

história prévia de sintomas respiratórios na infância, rinite alérgica, eczema, 

dermatite atópica e/ou história familiar de asma ou alergia, por isso testes 

cutâneos alérgicos positivos podem auxiliar no diagnóstico de asma (1). Altos 

níveis de fração exalada de óxido nítrico (FeNO) sugerem inflamação contínua 

das vias aéreas, o que está de acordo com o diagnóstico de asma e sugere boa 

capacidade de resposta a corticosteroides (15). 

O tratamento da doença tem como objetivo manter o controle 

clínico da asma, prevenir exacerbações e evitar a perda acelerada da função 

pulmonar (16). Além disso, deve ser individualizado e deve ser composto tanto 

por um tratamento medicamentoso adequado, quanto por estratégias não-

farmacológicas (16).  

O tratamento farmacológico é realizado por meio do uso de 

corticoesteroides inalatórios (CSI) com ou sem BD agonistas de longa duração 

(LABA). A escolha do medicamento, doses e tipo de inalador deve levar em 

consideração o controle dos sintomas e as características/preferências do 

paciente (16).  O tratamento medicamentoso pode ser dividido em etapas de 1 a 

5 (Figura 1) (1).   

A asma de difícil tratamento é a asma não controlada apesar das 

etapas 4 ou 5 do tratamento medicamentoso ou que requer esse tratamento para 

manter um bom controle dos sintomas e reduzir o risco de exacerbação (1). Por 

sua vez, a asma grave é um subconjunto da asma de difícil tratamento que não 

é controlada apesar da terapia otimizada máxima e do tratamento de fatores 

modificáveis, ou que piora quando altas doses medicamentosas são diminuídas 

(1). De tal modo, a asma leve é bem controlada com o tratamento da etapa 1 ou 

2 e a asma moderada é bem controlada com o tratamento da etapa 3 (1). 
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Figura 1: Etapas do tratamento medicamentoso na asma. CSI: corticoesteroide 
inalatório; SABA: Beta-2 agonista de curta duração; LABA: Beta-2 agonista de longa 
duração; LTRA: leucotrienos. Figura adaptada do Global Initiave for Asthma, 2020 (1). 

 

Já o tratamento não-farmacológico inclui tratamento de fatores 

de risco modificáveis e de comorbidades, perda de peso, exercícios 

respiratórios, atividade física, cessação do tabagismo e educação do 

paciente/treinamento de habilidades, como por exemplo: evitar exposição a 

fatores desencadeantes de crises (fumaça, alérgenos, substâncias irritativas, 

cigarro e poluentes), identificar sintomas de crises/exacerbação, orientar a 

técnica correta para o uso do inalador, verificar a aderência ao tratamento e 

ensinar o paciente a lidar com o estresse emocional (1).  

 

3.2. COMPOSIÇÃO CORPORAL: 

 

3.2.1. Composição do Corpo Humano: 

 

A composição corporal diz respeito a quantidade e a distribuição 

de todos os componentes que totalizam o peso corporal (7). Há cinco níveis 

distintos de modelos de composição corporal, nos quais a soma dos 

componentes que integram cada nível é igual ao peso total do corpo (7): 1- 

atômico (nitrogênio, hidrogênio, carbono oxigênio e outros elementos); 2- 

molecular (água, lipídeo, proteína, minerais, carboidratos e outras moléculas); 3- 

celular (células, líquidos e sólidos extracelulares), 4- órgão-tecidual (tecido 



20 
 

adiposo, músculo esquelético, ossos, órgãos viscerais e outros tecidos); 5- corpo 

inteiro (cabeça, tronco e membros) (7).  

A composição corporal também pode ser dividida em dois 

componentes quimicamente distintos, a massa gorda (MG) e a massa livre de 

gordura (MLG), de forma que a MLG é todo o peso de uma pessoa descontando 

a MG (7). A MG é composta por lipídios contidos no tecido adiposo e em outros 

tecidos. Em contrapartida, a MLG é composta por músculos, água, ossos e 

outros tecidos livres de lipídios (figura 2). Aproximadamente 60% a 70% do corpo 

de um indivíduo saudável é composto por água, que pode ser distribuída 

intracelular e extracelular (7).  

 

 
Figura 2. Peso corporal total: composição da massa livre de gordura e da massa gorda. 
Figura adaptada de https://nutricionportusalud.com/composicion-corporal-
saludable/composicion-corporal-3/. 

 

Uma a abordagem alternativa divide o corpo humano em tecido 

adiposo e tecido corporal magro (massa magra). A massa magra é semelhante 

a MLG, contudo contém uma pequena quantidade de lipídio considerado 

essencial, que compõe aproximadamente de 1,5% a 3% do peso corporal magro 

e serve como componente estrutural das membranas celulares (7). 

 

3.2.2. Métodos de Avaliação da Composição Corporal: 

 

A avaliação da composição corporal é essencial para 

diagnosticar o estado nutricional do indivíduo, determinar a eficácia das 
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intervenções nutricionais e fornecer dados prognósticos (6). A avaliação da 

composição corporal geralmente engloba a quantificação da MG e da massa 

muscular (17). Anteriormente, esta avaliação focava principalmente em 

quantificar a MG, como por exemplo a gordura visceral e a gordura subcutânea. 

Em contrapartida, na última década, a massa muscular também tem sido foco 

da avaliação da composição corporal (17). A seguir estão descritos os métodos 

de avaliação da composição corporal mais utilizados: 

 

3.2.2.1. Métodos de imagem: 

 

• Tomografia Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética 

(RNM): são métodos válidos, acurados, precisos e que são considerados padrão 

ouro para avaliação da composição corporal em nível tecidual. Podem detectar 

pequenas alterações na composição corporal, identificar o tecido adiposo 

ectópico e inter/intramuscular e diferenciar o tecido adiposo visceral do tecido 

adiposo subcutâneo (5). Todavia, são métodos caros e não estão disponíveis 

rotineiramente para avaliação da composição corporal. É possível realizar TC e 

RNM de corpo inteiro, porém, isso não é comum devido ao tempo elevado de 

avaliação. Portanto, é comum realizar avaliações regionais abdominais em corte 

único (5).  

• Densitometria por dupla emissão de raios-X (DEXA):  é uma 

técnica que fornece estimativas de três componentes corporal: mineral ósseo, 

MG e MLG. É o método considerado padrão ouro para avaliação da densidade 

mineral óssea. Pode estimar a composição corporal em nível de corpo inteiro e 

também regional (abdominal, membros inferiores e membros superiores) (5). 

Porém, não consegue diferenciar os diferentes tipos de tecido adiposo (tecido 

adiposo subcutâneo, tecido adiposo visceral e tecido adiposo intramuscular). É 

um método de avaliação rápido, leva em torno de 1 minuto para um local 

específico e 5 minutos para uma avaliação de corpo inteiro (5). 

• Ultrassom: técnica capaz de fornecer informações regionais 

sobre as espessuras adiposas e musculares, diferenciar o tecido adiposo 

visceral do subcutâneo e fornecer informações sobre a estrutura e qualidade 

muscular (5). É possível realizar a diferenciação entre gordura, músculo e osso 

por meio do ultrassom, pois eles possuem diferentes impedâncias. É necessário 
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conhecimento anatômico para identificar corretamente os tecidos a serem 

avaliados (5). 

 

3.2.2.2. Métodos antropométricos: 

 

• Índice de massa corporal (IMC): é amplamente utilizado e 

indica o estado nutricional do indivíduo. É definido como o peso em quilogramas 

dividido pela altura ao quadrado em metros (kg/m2) (3). O aumento do IMC está 

associado com um maior risco para algumas doenças, como por exemplo: 

doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, osteoartrite, alguns tipos de 

câncer, asma, diabetes e mortalidade precoce (3). Entretanto, este índice pode 

superestimar ou subestimar a adiposidade em alguns casos, pois por levar em 

consideração para o seu cálculo apenas o peso e a altura, não consegue 

discriminar a quantidade de MG da MLG (3,18). A interpretação das categorias 

do IMC pode ser encontrada na Tabela 1 (3). 

 

  

• Circunferência da cintura: é a medida entre a crista ilíaca e a 

margem costal da última costela. A circunferência da cintura é um indicador de 

adiposidade central, nos quais valores maiores ou iguais a 80 cm para mulheres 

e 90 cm para homens estão associados a maiores riscos para a saúde (6).  

• Circunferência do quadril: é a medida ao nível da parte mais 

larga sobre as nádegas e abaixo da crista ilíaca. Também é um indicador de 

adiposidade e a sua interpretação é baseada na relação cintura-quadril (6). 

• Relação cintura-quadril: é realizada por meio da razão entre a 

circunferência da cintura e a circunferência do quadril em centímetros. Valores 

maiores ou iguais a 0,90 em homens e 0,80 em mulheres estão associados a 

Tabela 1. Categorias do índice de massa corporal (IMC). 

IMC Estado nutricional 

Abaixo de 18,5 Abaixo do peso 
18,5 - 24,9 Peso normal 
25 - 29,9 Sobrepeso 
30 - 34,9 Obesidade classe I 
35 - 39,9 Obesidade classe II 
Acima de 40 Obesidade classe III 

Tabela adaptada da Organização Mundial da Saúde, 2020 (3). 
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um risco aumentado de complicações metabólicas (6). 

• Relação cintura-estatura: é uma medida indicadora de 

obesidade central, realizada por meio da razão entre a circunferência da cintura 

(cm) e a altura do indivíduo (m) (19). 

• Índice de conicidade: é um índice indicador de obesidade 

central, que é determinada por um cálculo matemático a partir do peso (kg), 

altura (m) e circunferência da cintura (m). Baseia-se no conceito de que o corpo 

adquire um formato de cone com acúmulo de gordura ao redor da cintura (19). 

• Antropometria de dobras cutâneas: é a medição da gordura 

subcutânea (tríceps, bíceps, subescapular, suprailíca, axilar médio, tórax, 

abdômen e coxa), usando calibradores de dobras cutâneas que permite estimar 

a gordura corporal total (6). 

• Diâmetro abdominal sagital: é uma medida da espessura 

ântero-posterior do abdômen usando um paquímetro abdominal com feixe 

deslizante portátil. A medida deve ser realizada na região L4-L5 do abdômen, 

entre a crista ilíaca e a última costela (6). 

 

3.2.2.3. Bioimpedância elétrica: 

 

A bioimpedância elétrica é um método de avaliação da 

composição corporal alternativa aos métodos de avaliação por imagem para 

avaliar a MG e a MLG. É um método não-invasivo, relativamente barato, não 

expõe à radiação ionizante, tem variações muito limitadas entre o avaliador e é 

portátil (4). Os equipamentos de bioimpedância emitem uma corrente elétrica 

sinusoidal alternada por meio de eletrodos e registram a resistência e a reatância 

do corpo (20). Os aparelhos de bioimpedância elétrica podem ser classificados 

em multifrequência ou em frequência única, de acordo com a frequência da 

corrente elétrica utilizada. Os aparelhos multifrequência utilizam frequências 

diferentes (0, 1, 5, 50, 100, 200, 500 kHz) para avaliar os diferentes 

compartimentos corporais. Os aparelhos com frequência única geralmente 

utilizam uma frequência 50 kHz para avaliar a composição corporal (20).  

A gordura, ossos e espaços preenchidos com ar possuem pouca 

água e eletrólitos e por isso não são bons condutores elétricos. Já o sangue, 

músculos e vísceras possuem muita água e eletrólitos e dessa forma conduzem 
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bem a corrente elétrica. A oposição à corrente elétrica é chamada de 

impedância, que por sua vez é composta pela resistência e pela reatância (7). A 

bioimpedância não mede diretamente a composição corporal, ela apenas estima 

por meio de cálculos matemáticos. Alguns aparelhos fornecem apenas o valor 

da resistência, que é usada juntamente com a altura, o peso e o sexo da pessoa 

para calcular a água corporal total (incluindo a água intra e extracelular), a massa 

celular corporal, a MLG e a MG. Já os aparelhos mais novos, realizam os 

cálculos da composição corporal por meio do valor de resistência 

automaticamente e fornecem os resultados impressos (7). 

Para a realização desta avaliação, é recomendado fazer jejum e 

não ingerir álcool por 8 horas, não se exercitar até 8 horas antes do teste e a 

esvaziar a bexiga antes da avaliação (4). Os indivíduos devem ser posicionados 

em decúbito dorsal com os membros ligeiramente afastados do corpo (30° a 45°) 

e devem permanecer na posição supina de 5 a 10 min antes de serem avaliados 

(4). Alguns equipamentos mais sofisticados permitem a avaliação na posição 

ortostática, porém, nesta posição a impedância diminui em cerca de 3% devido 

à entrada de fluidos do interstício nos vasos (20). 

Apesar de ser amplamente utilizada, o uso da bioimpedância 

elétrica apresenta algumas limitações. Essa técnica apenas estima a MG e MLG 

e em indivíduos com anormalidades hidroeletrolíticas significativas pode estimá-

las de forma imprecisa. Além disso, a temperatura corporal, a temperatura do 

ambiente e o não seguimento das recomendações, podem alterar as medidas 

de composição corporal (4,20). 

 

3.2.3. Razão Massa Gorda por Massa Livre de Gordura (MG/MLG): 

 

A MG/MLG é um índice metabólico integrado, que avalia o efeito 

combinado da proporção entre os valores totais da MG e da MLG em 

quilogramas (8,9). Contrasta duas características importantes para a 

manutenção da homeostase do organismo: 1- carga metabólica (definida como 

a magnitude de um insulto em um sistema - corresponde à MG); e 2- capacidade 

metabólica (refere-se à capacidade do sistema de neutralizar o insulto - 

corresponde à MLG) (8,9). Ou seja, a MG/MLG avalia se a quantidade de MG 

está adequada para a quantidade de MLG em um indivíduo. Em teoria, valores 
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mais altos dessa razão indicam uma proporção menos favorável entre MG e MLG 

Recentemente, valores de referência para a MG/MLG foram 

desenvolvidos para caucasianos em um estudo com 6342 indivíduos 

caucasianos (não-hispânicos) norte americanos (9). Os valores de referência 

são de acordo com sexo e idade (Tabela 2) ou de acordo com sexo e IMC 

(Tabela 3) (9). 

 

Tabela 3. Valores de referência para a MG/MLG de acordo com sexo e IMC. 

IMC 

(kg/m2) 

Percentil 5 Percentil 50 Percentil 95 

Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens 

<18,5 0,15 0,11 0,27 0,18 0,38 0,28 
18,5 – 24,9 0,27 0,14 0,44 0,26 0,59 0,40 
25 – 29,9 0,46 0,22 0,61 0,35 0,76 0,49 
39 – 39,9 0,57 0,28 0,76 0,43 0,95 0,59 
≥40 0,70 0,40 0,95 0,57 1,12 0,79 
MG/MLG: razão massa gorda por massa livre de gordura; IMC: índice de massa corporal. 
Tabela adaptada de Xiao et al., 2017 (9) 

 

Devido às diferenças atribuídas ao sexo, em que a MG é 

relativamente maior em mulheres e a MLG relativamente maior nos homens, as 

mulheres apresentam maior MG/MLG em comparação com os homens (9).  Em 

relação à idade, os valores mais altos de MG/MLG podem ser encontrados entre 

aqueles com idade entre 60 a 70 anos, que coincide com os aumentos 

progressivos na MG e redução da MLG nessa faixa etária (9). Esta razão tem 

sido utilizada como método de avaliação da composição corporal e diversas 

associações clínicas já foram encontradas. Uma MG/MLG mais alta, definida 

pelos quartis mais altos (quartis 2, 3 e 4) em uma amostra de 66829 indivíduos, 

Tabela 2. Valores de referência para a MG/MLG de acordo com sexo e idade. 

Idade 

(anos) 

Percentil 5 Percentil 50 Percentil 95 

Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens 

18 - 39 0,24 0,15 0,47 0,30 0,87 0,50 
40 - 59 0,33 0,18 0,58 0,34 0,91 0,52 
60 - 69 0,34 0,20 0,61 0,36 0,91 0,53 
70 - 90 0,31 0,17 0,56 0,34 0,83 0,52 
MG/MLG: razão massa gorda por massa livre de gordura. Tabela adaptada de Xiao 
et al., 2017 (9). 
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está associada com maiores chances de síndrome metabólica, pré-diabetes, 

diabetes mellitus e hipertensão arterial em ambos os sexos em relação a aqueles 

com MG/MLG mais baixa (quartil 1) (11). Uma MG/MLG mais alta, também 

definida pelos quartis mais altos em uma amostra de 13032 indivíduos, está 

relacionada com a maior prevalência de síndrome metabólica e resistência à 

insulina em relação aos indivíduos do quartil 1 (12). Além disso, altos valores de 

MG/MLG, ou seja, quartis 3 e 4 em relação aos quartis 1 e 2, são preditores 

independentes de eventos cardíacos (hazard ratio [HR]=3,54) e mortalidade por 

todas as causas (HR=3,61) em um período de seguimento de 5 anos em 

pacientes que são submetidos a hemodiálise (10). Para essa população, foi 

definido um ponto de corte para mortalidade de 0,57 em homens e 0,86 em 

mulheres (10). 

A MG/MLG também pode ser utilizada para estratificar 

indivíduos de acordo com fenótipos de composição corporal (21,22). Por 

exemplo, Xiao et al., utilizaram o percentil acima de 95 dos valores de referência 

para MG/MLG para classificar os indivíduos como obesos-sarcopênicos, sendo 

identificado como preditor independente de hipercolesterolemia (odds ratio 

[OR]=2,08) e asma (OR=2,77) (21). Já Powell et al., estratificaram os indivíduos 

em quintis de acordo com a MG/MLG, em que aqueles no quintil mais baixo 

(quintil 1) foram classificados como composição corporal normal e aqueles no 

quintil mais alto (quintil 5), apresentavam maior risco para síndrome metabólica 

(OR=2,91) (22). 

 

3.3 COMPOSIÇÃO CORPORAL NA ASMA: 

 

A composição corporal é um fator que está associado a 

importantes desfechos clínicos da asma. A incidência de asma é quase dobro 

em pessoas obesas (23). Acima dos 40 anos a obesidade triplica a chance de o 

indivíduo ter o diagnóstico médico de asma (24). Há evidências da associação 

causal entre a obesidade e a asma, no qual a obesidade precede o 

desenvolvimento da doença (25). Quanto maior o IMC, maior o risco de asma 

(23). Dessa forma, com o aumento da prevalência de obesidade, prevê-se que 

a prevalência de asma também aumente proporcionalmente (23). Há um fenótipo 
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clínico da doença denominado asma com obesidade, que tende a ser não 

eosinofílica, não atópica e geralmente ocorre na idade adulta. Além disso, a 

obesidade pode contribuir para o agravamento dos sintomas em pacientes com 

asma eosinofílica, atópica e de início precoce (1,23).  

A obesidade e a asma apresentam como causas em comum a 

predisposição genética e fatores como a atividade física e a alimentação (26). 

Vários mecanismos tem sido propostos para explicar de qual forma a obesidade 

pode desencadear ou agravar a asma, como a influência na mecânica pulmonar 

(ventilação com baixos volumes pulmonares), a inflamação sistêmica crônica 

relacionada a obesidade, maior número de comorbidades (refluxo 

gastroesofágico e distúrbios respiratórios do sono), fatores genéticos, 

endócrinos e ambientais (27). Entender esses mecanismos subjacentes pode 

levar a melhores tratamentos para essa população (26). 

Sabe-se que a asma relacionada a obesidade geralmente é 

resistente a tratamentos tradicionais e apresenta maior taxa de hospitalização 

(23). Dispneia e sibilância no último ano são mais comuns entre indivíduos 

obesos do que entre aqueles com sobrepeso e com peso normal (24). A 

obesidade também pode tornar o controle da asma mais difícil, pois está 

associada diminuição do efeito medicamentoso (27). Adicionalmente, asmáticos 

obesos apresentam redução no condicionamento cardiorrespiratório e na 

capacidade de exercício (23). Em relação a qualidade de vida, o IMC e a 

circunferência da cintura estão associados negativamente com a qualidade de 

vida relacionada a saúde em indivíduos com asma (28). 

Já está estabelecido que a perda de peso, seja por dieta ou por 

procedimento cirúrgico, leva a melhorias na função pulmonar e nos sintomas em 

indivíduos com asma (25). Além do mais, outro estudo encontrou que 

acrescentar exercícios a um programa de perda de peso a curto prazo é uma 

estratégia útil para alcançar o controle clínico da asma em pacientes obesos (29). 

Além da avaliação da obesidade pelo IMC, a maior adiposidade 

visceral e subcutânea (avaliada por meio do ultrassom), porcentagem de massa 

gorda (avaliada pela bioimpedância elétrica), circunferência da cintura e relação 

cintura-quadril (avaliada com fita-métrica), estão todas associadas a um maior 

risco de asma (30). O efeito da adiposidade para um maior risco de asma é 
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observado principalmente em não atópicos, todavia o aumento da adiposidade 

está associado a pior da função pulmonar, independentemente do estado 

atópico (30). A adiposidade abdominal avaliada pela relação cintura-altura se 

correlaciona com o pior controle da asma em adultos (31). Já a obesidade 

central, caracterizada por um maior índice de conicidade e maior circunferência 

da cintura, também está associada com o pior controle da asma (32). O aumento 

da MG está associado com um menor tempo de realização de atividade física na 

vida diária em indivíduos com asma classificados como leves e moderados (33). 

O aumento da porcentagem de MG também está associado com a pior função 

pulmonar em mulheres adultas com asma (34) e em crianças com asma do sexo 

masculino (35).  

Em adição ao aumento da gordura corporal, pacientes com 

asma refratária grave apresentam redução significativa do índice de MLG (36) e 

o uso de corticoides sistêmicos pode levar a redução da MLG nos membros 

inferiores de mulheres com asma (37). Já foi encontrado que indivíduos com 

obesidade-sarcopênica, ou seja, aqueles que apresentam o aumento da MG 

concomitante com a diminuição da MLG, apresentam 2,77 vezes mais chance 

de terem asma em relação a não obesos-sarcopênicos (21). A sarcopenia 

também já foi identificada em pacientes com síndrome de sobreposição asma-

DPOC (38). A maior MLG está associada positivamente com o tempo total de 

atividade física em asmáticos com gravidade de leve a moderado (33) e com a 

melhor função pulmonar de meninos com asma (39).  

Contudo, a MG/MLG ainda não foi estuda na asma e ainda não 

se sabe se esta razão está associada a importantes desfechos clínicos da 

doença. Conforme foi descrito, indivíduos com asma podem apresentar 

alterações de composição corporal. Levando em consideração as associações 

clínicas já encontradas com essas alterações de composição corporal, pode ser 

que o desequilíbrio entre a MG/MLG também possa causar um impacto clínico 

na doença. Dessa forma, a realização do presente estudo torna-se fundamental. 
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ABSTRACT: 

 

Background/Objectives: Fat mass to fat-free mass ratio (FM/FFM) assesses 
the combined effect of the balance between fat mass and fat-free mass. Although 
clinical associations with FM/FFM have already been found in other populations, 
this variable has not yet been investigated in asthma. Thus, the aims of this study 
were to verify the associations of FM/FFM with clinical outcomes in asthma and 
to compare clinical characteristics between individuals with higher and lower 
FM/FFM. Subjects/Methods: One hundred and twenty-eight individuals with 
asthma underwent anthropometric, spirometry and bioelectrical impedance 
assessments, filled out the Asthma Control Questionnaire, Asthma Quality of Life 
Questionnaire and Hospital Anxiety and Depression Scale, wore for 7 days the 
Actigraph, a physical activity in daily life (PADL) monitor, and were questioned 
regarding daily dose of inhaled medication, as well as classified according to 
steps of pharmacological treatment. They were classified in two groups (i.e., 
lower or higher FM/FFM) according to the 50th percentile of reference values for 
FM/FFM. Results: Individuals with higher FM/FFM (n=75) used higher daily 
doses of inhaled corticosteroids, had worse lung function and fewer steps/day 
when compared to those with lower FM/FFM (n=53) (P≤0.021). Significant 
associations were found between FM/FFM with lung function (FEV1 in liters: 
R2=0.207; FVC in liters: R2=0.364; and FVC in %predicted: R2=0.113; P<0.0001 
for all), with steps of medication treatment (Cramer's V=0.218; P=0.016) and with 
the level of PADL (Cramer's V=0.236; P=0.009), in which highest FM/FFM was a 
determining factor of physical inactivity (OR:3.21; 95%CI:1.17–8.78) and highest 
steps of pharmacological treatment (OR:8.89; 95%CI:1.23–64.08). Conclusion: 
Higher FM/FFM is significantly associated with worse clinical characteristics in 
individuals with asthma, such as higher doses of inhaled corticosteroids, worse 
lung function and fewer steps/day. In addition, higher FM/FFM is a determining 
factor of physical inactivity and the highest steps of pharmacological treatment 
for asthma. 

 
Keywords: Asthma; Body Composition; Respiratory Function Tests; Drug 
Therapy; Motor Activity.  
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INTRODUCTION 

Asthma is a disease characterized by chronic inflammation of the 

airways that is defined by a history of respiratory symptoms that vary over time 

and in intensity, such as wheezing, dyspnea, chest tightness and coughing, along 

with variable expiratory airflow limitation (1). Body composition is a factor that 

directly influences clinical outcomes in patients with asthma; for example, there 

is a clinical phenotype of asthma called asthma with obesity (1), in which obese 

individuals with asthma have more symptoms and exacerbations, worse disease 

control, greater consumption of medications for asthma and worse lung function 

(2).  

Most studies on asthma classify body composition using only the 

body mass index (BMI). Despite being a simple and widely used anthropometric 

variable, BMI has some limitations since it cannot distinguish the fat mass (FM) 

from the fat-free mass (FFM); for example, its calculation only takes into account 

the individual's height and weight (and not FM) and thus, in some cases, it may 

overestimate or underestimate adiposity (3). Therefore, more specific measures 

may be required for a better understanding of body composition, such as FM and 

FFM, which can be obtained by bioelectrical impedance analysis (4).  

Fat mass to fat-free mass ratio (FM/FFM) is an integrated 

metabolic index for the assessment of body composition, which assesses the 

combined effect of the proportion between FM and FFM (5,6). This relationship 

conceptualizes two contrasting characteristics for the maintenance of 

homeostasis: the metabolic load, which is defined as the magnitude of an insult 

in a system (corresponding to FM); and the metabolic capacity, which refers to 

the system's ability to neutralize the insult (corresponding to FFM) (5,6). In other 

words, FM/FFM indicates whether the amount of FM is adequate for the amount 

of FFM in an individual. In theory, higher values in this ratio indicate a less 

favourable balance between FM and FFM, and high FM/FFM has already been 

identified as an independent predictor of cardiac events and all-cause mortality 

in patients undergoing hemodialysis (7). Additionally, those with high FM/FFM 

are more likely to have metabolic syndrome, pre-diabetes, diabetes mellitus and 

arterial hypertension (8), and are more likely to develop metabolic syndrome and 

insulin resistance (9). 
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Despite these clinical associations found so far with FM/FFM, this 

ratio has not been studied in individuals with asthma and the clinical impact of 

higher versus lower FM/FFM in these patients is not known. Thus, the aims of 

this study were to verify the associations between FM/FFM and clinical outcomes 

in individuals with asthma, as well as to compare the clinical characteristics of 

these individuals between those with higher and lower FM/FFM values. Our 

hypothesis is that higher values of FM/FFM are associated with worse clinical 

outcomes in these individuals.  

 

METHODS: 

 

PARTICIPANTS AND STUDY DESIGN: 

This is a bicentric cross-sectional study, performed at the 

Pitágoras-Unopar University (Londrina) and at the University of São Paulo (São-

Paulo), both located in Brazil. The study was approved by the Research Ethics 

Committee of both institutions (number 3,060,314 and 2,043,975, respectively). 

At the Pitágoras-Unopar University, the data collection occured from 2018 to 

2020 and the participants were recruited from the pneumology outpatient service 

of the University Hospital of Londrina. At the University of São Paulo, data 

collection occurred from 2016 to 2018 and the participants were recruited from 

the pneumology outpatient service of the University of Sao Paulo Medical School. 

Inclusion criteria were: 18 years old or older, diagnosis of asthma according to 

the Global Initiative for Asthma (GINA) (1), pharmacological treatment for at least 

6 months, clinical stability for at least 1 month and have performed body 

composition assessment. All participants signed a written informed consent. 

  

ASSESSMENTS: 

General and Anthropometric Data: 

For the anthropometric evaluation, weight and height were 

measured with a scale and a stadiometer. The calculation of BMI was performed 

through the formula: weight(kg)/height2(m) (3). In order to characterize the 

sample, self-reported data such as comorbidities and daily dose of medication 
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(inhaled corticosteroids and long-acting bronchodilator) were also collected. 

Participants were also classified according to the steps of pharmacological 

treatment for asthma (steps 1 to 5) (1). 

 

Lung Function: 

Lung function assessment was performed using pre-

bronchodilator spirometry performed via a simple spirometer (Spirometer 

MicroLab 3500, Care Fusion®, Ireland and Spirometer KoKo, nSpire Health, 

Inc.®, UK). The technique was performed according to international guidelines 

(10), determining the forced expiratory volume in the first second (FEV1), forced 

vital capacity (FVC) and the FEV1/FVC ratio. In addition to the absolute values 

(in liters), reference values for the Brazilian population were used as a frame for 

the calculation of FEV1 and CVF in % of the predicted values  (11).  

 

Body Composition:             

 Body composition was assessed using bioelectrical 

impedance analysis (tetrapolar at Pitágoras-Unopar University - Biodynamics 

310TM, Biodynamics Corp, USA; and octopolar at University of São Paulo -

InBody720, Biospace, South Korea) according to the manufacturers' 

recommendations and according to the protocols described by Lukaski et al (12) 

and Gibson et al (13), respectively. Participants were instructed to fast for 8 hours 

and to empty their bladder at least 30 minutes before the test, as well as not to 

exercise, ingest coffee, tea, chocolate or alcoholic beverages for at least 12 hours 

before the test (14). The test was performed without shoes or socks and metallic 

objects on the body were removed (14) (when not possible, the patient was not 

assessed). From the total values of FM and FFM obtained by bioelectrical 

impedance analysis, the ratio between them was calculated (5,6). 

 

Asthma Control: 

Asthma control was assessed using the Asthma Control 

Questionnaire (ACQ). In this questionnaire, participants were asked to recall their 
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symptoms during the previous week and to answer the first 6 questions (waking 

up at night, symptoms on waking, activity limitation, dyspnea, wheezing and use 

of short-term rescue medication). The seventh question concerns the FEV1 in 

percentage of predicted pre-bronchodilator (15). The items are equally weighted, 

with scores between 0 (fully controlled) and 6 (totally uncontrolled). There are two 

versions of this questionnaire: ACQ-7, in which the final score refers to the 

average score of the seven questions (15), and ACQ-6, in which the final score 

concerns only the average of the first six questions and it does not take into 

account the last question about lung function (16). A score   0.75 characterizes 

controlled asthma; between 0.76 and 1.49 partially controlled; and ≥ 1.50 

uncontrolled (15). 

 

Quality of Life: 

Quality of life was assessed by the Asthma Quality of Life 

Questionnaire (AQLQ), composed by 32 questions divided into 4 domains: 

activity limitations, symptoms, emotional function and exposure to environmental 

stimuli in the last two weeks (17). The total score is the average of the 32 

questions and varies between 1 (minimum score) and 7 (maximum score). The 

higher the score, the better the quality of life (17).  

 

Anxiety and Depression: 

The levels of anxiety and depression were assessed by the 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), which is a scale composed by 

14 questions, so that half of them refers to anxiety and the other half to 

depression. Each question has a score ranging from 0 to 3 points (0: no; 1: 

sometimes; 2: many times; 3: all the time). The total score for each subscale can 

reach up to 21 points. The higher the score, the higher the levels of anxiety or 

depression (18). 

 

Physical Activity in Daily Life (PADL): 

The assessment of the level of PADL was performed using the 
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physical activity monitor Actigraph model wGT3X-BT (19,20). The monitor was 

worn on the waist (by means of an elastic band) for the entire awake time during 

7 consecutive days. Based on the average of valid days (i.e. ≥4 days with ≥8 

hours of recording per day) (21), the main variables were the number of steps/day 

and the time spent/day in sedentary time, light activities, and moderate-to-

vigorous activities, all in minutes and in percentage of the assessment time 

(19,20). Individuals who performed ≥ 7000 steps/day were classified as physically 

active and those who performed <7000 steps/day as physically inactive (22,23). 

 

GROUP CLASSIFICATION: 

  After the assessments, participants were classified in two 

groups according to higher or lower FM/FFM values. In the absence of specific 

reference values for the local population, reference values by Xiao et al. were 

used, specific for sex and age (from 18 to 90 years), which were developed from 

an international sample composed of 6342 white and non-Hispanic North-

American individuals (6). Participants were classified according to the 50th 

percentile from these reference values in two groups: 1) group with lower 

FM/FFM (≤50th percentile); and 2) group with higher FM/FFM (>50th percentile) 

(6).  

 

STATISTICAL ANALYSIS: 

Normality in data distribution was evaluated using the Shapiro–

Wilk test. In case of normal distribution, results were described as mean ± 

standard deviation; otherwise, as median [interquartile range 25–75%]. 

Categorical variables were described in absolute and relative frequency. The 

unpaired Student's t-test or the Mann-Whitney test were performed for 

comparisons of numeric variables between the groups and Chi-Square test for 

comparisons of categorical variables. Regarding correlations, Pearson or 

Spearman correlation coefficients were used according to normality in data 

distribution. Statistically significant correlations were classified as weak (<0.40), 

moderate (≥0.40 to <0.70) or strong (≥0.70) (24). Associations between 

numerical variables were verified using Univariate Linear Regressions and 
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between categorical variables using the Chi-square and Cramer's V tests. 

Multinomial Logistic Regressions were performed to verify whether the FM/FFM 

was a determining factor for the variation of steps of pharmacological treatment 

and of the categories of PADL. The softwares used were SPSS 21.0 and 

GraphPad Prism 6.0. The level of statistical significance was P <0.05.  

 

RESULTS: 

A hundred twenty-eight adults with asthma were included (61 

recruited from the Pitágoras-UNOPAR University and 67 from the University of 

São Paulo), in which 11 (9%) were below or equal to the 5th percentile, 113 (88%) 

were between the 5th and 95th percentile, and 4 (3%) were above or equal to the 

95th.  Fifty-three individuals were classified with lower FM/FFM and seventy-five 

with higher FM/FFM according to 50th percentile. There was no difference 

between the two centers in the proportion of individuals classified in the groups 

(lower FM/FFM: 29 vs. 24; higher FM/FFM: 32 vs. 43, respectively; P=0.183). 

There was no difference between the two centers regarding sex, age, weight, 

height, BMI and lung function (P≥0.082 for all). Regarding body composition, 

participants from the University of São Paulo had a higher percentage of FM (35 

± 6% vs. 31 ± 9%; P=0.004) and a lower percentage of FFM (65 ± 6% vs. 69 ± 

9%; P=0.006) compared to those from Pitágoras-Unopar University. 

Table 1 shows the general characteristics of the individuals. 

There were no differences between the groups higher and lower FM/FFM in the 

proportion of men and women, age and height (P≥0.726 for all). The group with 

higher FM/FFM had higher weight, BMI, FM in kilograms and % predicted, FFM 

in kilograms and lower FFM in % predicted when compared to the group with 

lower FM/FFM (P≤0.001 for all). 

Table 2 shows the comparisons between groups with lower or 

higher FM/FFM concerning their clinical characteristics. Those classified as 

having higher FM/FFM used higher daily doses of inhaled corticosteroids, had 

worse lung function (lower FEV1 and FVC in liters and % predicted) and fewer 

steps/day when compared to those with lower FM/FFM (P≤0.021 for all). 

Weak but significant correlations were found between FM/FFM 

with the number of comorbidities (r=0.206; P=0.020), daily dose of inhaled 
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corticosteroids (r=0.295; P=0.001), FEV1 in % predicted (r=-0.221; P=0.012), 

FVC in % predicted (r=-0.346; P<0.0001), ACQ7 (r=0.197; P=0.026), HADS 

anxiety (r=0.228; P=0.010), HADS depression (r=0.203; P=0.023) and steps/day 

(r=-0.203; P=0.026). The FM/FFM correlated moderately with FEV1 in absolute 

values (r=-0.461; P<0.0001) and with FVC in absolute values (r=-0.597; 

P<0.0001). This ratio is strongly correlated with BMI (r=0.702; P<0.0001). 

Associations of FM/FFM with FEV1 in absolute values and with FVC in absolute 

values and % predicted were found (R2 from 0.113 to 0.364; P<0.0001 for all) 

(figure 1), as well as with BMI (R2=0.488; P<0.0001).  

Figure 2 shows the associations between the categories of lower 

and higher FM/FFM with the categories of steps of pharmacological treatment for 

asthma and with level of PADL, in which significant associations between higher 

FM/FFM with more severe steps of pharmacological treatment and physical 

inactivity profile were found (Cramer’s V= 0.218 and0.236, respectively, P≤0.016 

for both). Eighty percent of the individuals classified as having lower FM/FFM and 

94% of the individuals classified as having higher FM/FFM were in stages 4 and 

5 of the steps of pharmacological treatment for asthma (P=0.016) (figure 2A). 

In the logistic regression models (tables 3 and 4), those with the 

higher FM/FFM were 3.21 times more likely to be physically inactive, as well as 

8.89 times more likely to be classified in the highest steps of pharmalogical 

treatment for the disease (i.e. more severe, steps 4 and 5) than those with lower 

FM/FFM. 

 

DISCUSSION: 

 This is the first study to use FM/FFM as a method of 

classifying body composition in individuals with asthma, as well as to verify the 

associations of this ratio with different clinical outcomes of the disease. The 

present study found that individuals with asthma who have higher FM/FFM use 

higher daily doses of inhaled corticosteroids, have worse lung function and fewer 

steps/day when compared to those with lower FM/FFM. In addition, associations 

of this ratio were found with lung function, steps of pharmacological treatment for 

asthma and level of PADL in these individuals. Additionally, individuals with 

higher FM/FFM are more likely to be physically inactive and to be classified in 
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stages 4 and 5 (i.e. more severe) of pharmacological treatment steps of the 

disease. 

Body composition has been directly related to lung function in 

individuals with asthma. Jensen et al., found positive moderate correlations of 

total FFM with FEV1 and FVC in male asthmatic children, but no correlations were 

found between FM and lung function in this population (25). In contrast, Wang et 

al., found that the increase in the percentage of FM is associated with a reduction 

in FEV1 and FVC also in boys with asthma (26). Along this line of reasoning, 

higher percentage of FM is associated with a reduction in FEV1 and FVC in young 

adults (27). Likewise, women with asthma presenting higher FM percentage are 

1.75 times more likely to have limitations in lung function (28). Our study confirms 

the impact of body composition on lung function in individuals with asthma, in 

whom correlations and associations of FM/FFM with FEV1 and FVC were found, 

so that those who had higher FM/FFM present worse lung function. This may 

have been found due to the increase in FM (which leads to higher values in 

FM/FFM), in which the increase of FM around the rib cage can lead to changes 

in the elastic properties of the chest wall, making these individuals to breathe with 

lower lung volumes (29). 

 Lau et al., found that the percentage of FM is higher among 

female patients with airflow obstruction (including patients with asthma) using 

inhaled corticosteroids than in controls (30). In the present study, it was found 

that those with higher FM/FFM use higher daily doses of inhaled corticosteroids. 

A positive correlation between these variables was also found. One hypothesis 

for our findings is that the higher FM, leading to a consequent increase in 

FM/FFM, may be due to the influence of inhaled corticosteroids on the increase 

in FM in individuals with asthma (30). 

 The increase in FM/FFM can also occur due to a decrease in 

FFM (5). It is known that patients with severe refractory asthma have a decrease 

in the FFM index (31) and that, the severity of asthma is related to the steps of 

pharmacological treatment for the disease, in which individuals classified as 

having severe asthma are those in the steps 4 and 5 of pharmacological 

treatment (1).  Our study confirmed that individuals with severe asthma present 

worse body composition, since a higher FM/FFM was more pronounced in steps 

4 and 5. 
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 Bruno et al., found a negative weak correlation between FM 

with total time of physical activity and a positive moderate correlation between 

FFM also with total time of physical activity in asthmatics with mild to moderate 

severity (32). Correa-Rodríguez et al., found that FFM is also positively 

associated with total physical activity and moderate-to-vigorous activity in healthy 

young adults, but did not find associations between FM and physical activity (33). 

An association between body adiposity and the number of steps/day was also 

observed in healthy adults, so that those who perform ≥7500 steps per day have 

a lower occurrence of obesity classified by body fat  (i.e. fat mass percentage ≥ 

75th percentile in the sample) (34). The present study also found an association 

between body composition and PADL, in which those with higher FM/FFM 

performed fewer steps/day and were 3.21 times more likely to be physically 

inactive. This association is clinically relevant, because PADL is an important 

treatable trait in asthma, wherein higher levels of sedentary time are significantly 

associated with increased odds of exacerbation, hospitalization and with greater 

systemic corticosteroids bursts, while being more active is a protective factor for 

hospitalization (35). 

This study has some limitations, such as: 1) cross-sectional 

design, in which it is not possible to infer causality and effect; 2) the reference 

values for FM/FFM used are from an international sample (6), as specific 

reference values for the Brazilian population have not been developed; 3) the use 

of bioelectrical impedance analysis to assess body composition has some 

limitations, as it only estimates FM and FFM from the impedance (resistance and 

reactance), thus allowing the exact determination of FM and FFM only in 

individuals without significant hydroelectrolytic abnormalities (36); 4) the use of 

different bioelectrical impedance equipments in the two centers (tetrapolar and 

octopolar); however, both devices present very strong correlations with the 

percentage of fat mass assessed by dual-energy x-ray absorptiometry 

(tetrapolar: r=0.91 and octopolar: r=0.94) (37) and participants from both centers 

were similarly distributed between the groups of higher and lower FM/FFM. 

Despite these limitations, this is the first study to classify the body composition of 

individuals with asthma from two different centers using FM/FFM and to verify 

their associations with clinical outcomes of the disease. New aspects regarding 

FM/FFM can be further explored later. Longitudinal studies are suggested to 
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verify whether FM/FFM can predict exacerbation, hospitalization and mortality in 

asthma. In addition, studies using pulmonary rehabilitation programs may be 

carried out in order to verify whether through physical exercise it is possible to 

reduce FM/FFM with respective positive clinical impact on the disease.  

It can be concluded that FM/FFM is associated with clinical 

characteristics in individuals with asthma. Those with higher FM/FFM use higher 

daily doses of inhaled corticosteroids, have worse lung function and fewer 

steps/day when compared to those with lower FM/FFM. Additionally, there are 

associations between FM/FFM with lung function, steps of pharmacological 

treatment of the disease and level of physical activity in daily life, so that the 

higher FM/FFM value is a determining factor of physical inactivity and of the 

highest steps of pharmacological treatment for asthma.  
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LEGENDS: 

 

Figure 1: Associations between the fat mass to fat-free mass ratio (FM/FFM) and 

forced expiratory volume in the first second (FEV1) in liters (A), forced vital 

capacity (FVC) in liters (B) and in percentage of predicted (C). 

 

Figure 2: Associations between the categories of lower and higher fat mass to 

fat-free mass ratio (FM/FFM) and categories of the steps of pharmacological 

treatment (A) and categories of physical activity in daily life (B). 
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TABLES: 

 

 

  

Table 1. General characteristics of the individuals studied. 

 Total  

sample   

(n=128) 

Group with 

Lower FM/FFM 

(n=53) 

Group with 

Higher FM/FFM 

(n=75) 

P 

Sex F/M, n (%) 97(76) / 31(24) 41(77) / 12(23) 56(75) / 19(25) 0.726 

Age, years 45 [38 – 55] 46 [37 – 55] 45 [38 – 55] 0.917 

Weight, kg 74 [63 – 83] 63 [59 – 71] 80 [74 – 91] <0.0001 

Height, m 1.60 [1.53 – 1.68] 1.61 [1.53 – 1.69] 1.60 [1.53 – 1.68] 0.784 

BMI, kg/m2 29.10 ± 5.40 24.90 ± 3.53 32.07 ± 4.45 <0.0001 

Fat mass, kg 26 [19 – 31] 18 [13 – 21] 30 [26 – 34] <0.0001 

Fat mass, % 34 [29 – 38] 29 [21 – 34] 37 [33 – 41] <0.0001 

Fat-free mass, kg 48 [44 – 56] 45 [43 – 51] 50 [46 – 59] 0.001 

Fat-free mass, % 66 [62 – 71] 71 [66 – 78] 62 [59 – 67] <0.0001 

FM/FFM 0.51 [0.40 – 0.62] 0.41 [0.27 – 0.50] 0.60 [0.49 – 0.69] <0.0001 

F: female; M: male; BMI: body mass index; FM/FFM: fat mass to fat-free mass ratio. 
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Table 2. Comparisons between groups with lower or higher FM/FFM in relation to the clinical 
characteristics. 

 Group with 
Lower FM/FFM 

(n=53) 

Group with 
Higher FM/FFM 

(n=75) 

P 

Comorbidities, number 3 [2 - 4] 3 [2 – 4] 0.829 
Daily dose of inhaled corticosteroids, mcg 660 ± 430 842 ± 370 0.021 
Daily dose of long-term BD, mcg 24 [12 – 24] 24 [21 – 25] 0.133 
FEV1, l 2.27 ± 0.74 1.91 ± 0.63 0.004 

FEV1, %predicted 71 ± 18 66 ± 17 0.002 

FVC, l 3.20 ± 0.92 2.82 ± 0.77 0.012 
FVC, %predicted 89 ± 15 79 ± 17 <0.0001 
FEV1/FVC, % 72 [64 – 78] 70 [61 – 75] 0.181 

ACQ-6, points 1.50 [0.67 – 2.16] 1.66 [0.91 – 2.33] 0.471 
ACQ-7, points 1.71 [0.85 – 2.14] 1.86 [1.42 – 2.57] 0.084 
AQLQ total, points 4.56 [3.60 – 5.35] 4.37 [3.48 – 5.20] 0.640 
HADS anxiety, points 8 [5 – 11] 9 [6 – 12] 0.444 
HADS depression, points 6 [3 – 9] 7 [4 – 10] 0.354 
Steps/day, number 7818 [5226 – 10437] 5825 [4863 – 8082] 0.012 
Moderate to vigorous activities, min/day 24 [13 – 21] 19 [11 – 33] 0.132 
Moderate to vigorous activities, % 3 [1 – 5] 2 [1 – 4] 0.182 
Light activities, min/day 336 ± 98 320 ± 83 0.351 
Light activities, % 38 ± 9 38 ± 9 0.970 
Sedentary time, min/day 520 ± 97 502 ± 98 0.327 
Sedentary time, % 59 ± 10 59 ± 10 0.770 

FM/FFM: fat mass to fat-free mass ratio; BD:  bronchodilator; FEV1: forced expiratory volume in the first 
second; FVC: forced vital capacity; FEV1/FVC: forced expiratory volume in the first second to forced vital 
capacity ratio; ACQ: Asthma Control Questionnaire; AQLQ: Asthma Quality of Life Questionnaire; HADS: 
Hospital Anxiety and Depression Scale. 
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Table 3. Determining factors of physical inactivity in asthma. 

 β P Odds ratio 

95% Confidence Interval 

Lower Limit Upper Limit 

Inactive  

(n=63)  

Age, years 0.023 0.155 1.023 0.991 1.055 

Weight, kg -0.002 0.924 0.998 0.968 1.030 

FEV1, %predicted 0.014 0.216 1.014 0.992 1.037 

Higher FM/FFM 1.168 0.023 3.215 1.176 8.787 

Sex - Female 0.310 0.524 1.364 0.526 3.538 

Reference category: Active. 

FM/FFM: fat mass to fat-free mass ratio. 
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Table 4. Determining factors of the steps of pharmacological treatment for asthma. 

 β P Odds ratio 

95% Confidence Interval 

Lower Limit Upper Limit 

Steps 4 e 5 

 (n=109) 

Age. years 0.032 0.213 1.032 0.982 1.086 

Weight, kg -0.038 0.160 0.962 0.912 1.015 

FEV1, %predicted -0.019 0.309 0.981 0.946 1.018 

Higher FM/FFM 2.186 0.030 8.899 1.236 64.088 

Sex - Female 0.774 0.265 2.168 0.555 8.461 

Reference category: Steps 1, 2 e 3. 

FEV1: forced expiratory volume in the first second; FM/FFM: fat mass to fat-free mass ratio. 
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Figure 2: 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 Com base nos achados na literatura e nos resultados desta 

dissertação, pode-se concluir que a composição corporal é um fator que tem 

impacto direto em desfechos clínicos na asma. A presente dissertação reforça 

as evidências já existentes na literatura de que a MG e MLG, que podem ser 

obtidas por meio da bioimpedância elétrica, podem fornecer importantes 

informações clínicas em adultos com asma.  

Em adição, este foi o primeiro estudo a utilizar a MG/MLG como 

método de classificação da composição corporal em indivíduos com asma e a 

verificar as associações desta razão com diversas características clínicas da 

doença. De acordo com o presente estudo, podemos concluir que a MG/MLG 

está associada com importantes desfechos clínicos em indivíduos com asma. 

Uma maior MG/MLG está associada a maiores doses diárias de corticoide 

inalatório, pior função pulmonar, com as etapas mais altas o tratamento 

medicamentoso da doença (etapas 4 e 5) e com a inatividade física. 

Estudos futuros poderão investigar se a MG/MLG pode predizer 

prognóstico na asma, como exacerbação, hospitalização e mortalidade na 

doença. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

“VALIDAÇÃO E REPRODUTIBILIDADE DE TESTES FUNCIONAIS E DA 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA EM ADULTOS ASMÁTICOS” 

 
Prezado(a) Senhor(a): 
Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa “Validação e 

reprodutibilidade de testes funcionais e da avaliação da atividade de vida diária 
em adultos asmáticos”, a ser realizada no “Ambulatório de Especialidades do 
Hospital Universitário (AEHU) de Londrina” e na “Universidade Norte do Paraná – 
UNOPAR (Campus Piza)”. A pesquisa possui duas fases e os objetivos são: Validar 
e testar a reprodutibilidade de testes funcionais e da avaliação da atividade de vida diária 
em indivíduos asmáticos; Caracterizar de forma objetiva a funcionalidade, atividade de 
vida diária, atividade física na vida diária, equilíbrio postural e a capacidade de exercício 
de asmáticos; Verificar se existe diferença da funcionalidade, atividade de vida diária, 
atividade física na vida diária e a capacidade de exercício nos diferentes fenótipos / 
gravidades da asma; Investigar a correlação de testes físicos com questionários de 
qualidade de vida, controle da doença, ansiedade e depressão (Fase 1);  Identificar se 
testes funcionais são capazes de predizer exacerbações dos sintomas da asma durante 
um ano de seguimento prospectivo e comparar as características físicas, funcionais e 
psicossociais de indivíduos asmáticos que exacerbam ou não no período de um ano, 
analisando o período inter crises (Fase 2).  

Serão incluídos no estudo pessoas com idade de 18 anos ou mais, com 
diagnóstico de asma segundo Global Initiative for Asthma (GINA), em tratamento 
medicamentoso há pelo menos 6 meses, com estabilidade clínica por pelo menos 1 mês 
e que não possua doenças cardíacas, neuromusculares, articulares e/ou ósseas 
importantes que impeçam e/ou interfiram na realização dos testes. Serão excluídos os 
que apresentarem incapacidade de realizar os testes propostos, os que apresentarem 
crise de asma ou mudança na medicação durante o período de avaliação além dos que 
desejarem abandonar o estudo. 

Sua participação é muito importante e ela se daria da seguinte forma: após o 
aceite em participar do estudo serão realizadas as avaliações da primeira fase, 
realizadas em 3 visitas, que constam de: dados gerais, sociodemográficos e 
antropométricos; função pulmonar; força muscular; questionários de controle da doença, 
qualidade de vida e do sono, nível de dispneia, ansiedade e depressão; teste de 
capacidade funcional de exercício, atividade de vida diária, equilíbrio e também será 
entregue um monitor de atividade física de vida diária e um Peak Flow Meter que 
deverão ser utilizados por 8 dias, sendo devolvidos no último dia de avaliação. Em cada 
dia de avaliação na fase 1, serão realizadas aproximadamente três horas de testes. A 
segunda fase do estudo será iniciada um mês após a primeira, com um 
acompanhamento mensal via contato telefônico pelo período de um ano. Neste contato, 
os participantes serão questionados sobre a presença de exacerbações e controle da 
doença com a aplicação do Asthma Control Test (ACT). Estas ligações serão realizadas 
uma vez por mês, em dias úteis, nos horários combinados com o(a) Sr (Sra), e terão 
duração de aproximadamente 5 minutos. Caso seja detectado algum sinal de 
exacerbação, o (a) Sr (Sra) será orientado em como proceder. 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária e você tem o 
direito de recusar-se a participar ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto 
acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa além de receber respostas sobre 
possíveis dúvidas que possam surgir no decorrer da pesquisa. Esclarecemos, 
também, que suas informações serão utilizadas somente para os fins de pesquisa e 
serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a 
sua identidade. Esclarecemos ainda, que o/a Sr(a) não pagará e nem será 
remunerado(a) por sua participação.  
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Os benefícios esperados são gerar conhecimento científico, propor validação 
de testes funcionais que poderão ser utilizados por profissionais de saúde e, auxiliar no 
reconhecimento de testes para predição de exacerbação da asma, além de contribuir 
para o aprendizado de alunos de iniciação científica envolvidos no estudo. Quanto aos 
riscos, não serão realizados testes de exercício de capacidade máxima, e todas as 
avaliações propostas são amplamente realizadas e conhecidas, porém caso exista 
qualquer tipo de desconforto relatado durante a realização das avaliações, os testes 
poderão ser interrompidos imediatamente, o estado de saúde do(a) Sr(a) será avaliado 
e serão tomadas as medidas cabíveis para cada caso. 

Por fim, conforme preconiza o estatuto do idoso (65 anos ou mais), os 
convidados idosos têm o direito de serem acompanhados durante seu deslocamento 
para participação na pesquisa. Sendo assim, caso o Sr(a) deseje, um membro da equipe 
de pesquisa poderá acompanhá-lo.  

Caso o Sr(a) tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá 
nos contatar (Joice Mara de Oliveira, Rua Marselha 591, JD PIZA. Londrina, PR - Brasil 
CEP: 86041-140, telefone: (43)99964-6480; e-mail: joice.mara.oli@gmail.com) ou 
procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEP) da 
Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) que defende os interesses dos participantes 
de pesquisa em sua dignidade, direitos, segurança e bem-estar, dentro dos padrões 
éticos. O CEP está localizado na rua Marselha 591, Jd. Piza, Londrina, PR – Brasil; 
telefone 3371-9849, e-mail: cep@unopar.br. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina, ____ de _____________de _______. 

 

__________________________________ 

Joice Mara de Oliveira 

RG:11018123-0 

 

____________________________________________ (NOME POR EXTENSO DO 

PARTICIPANTE DA PESQUISA), RG: ____________________ tendo sido 

devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em participar 

voluntariamente da pesquisa descrita acima. 

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 

Data:___________________ 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas 

devidamente preenchida, assinada e entregue à você. 

 
 
 

mailto:cep@unopar.br
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APÊNDICE B – Ficha dos Critérios de Elegibilidade 
 

 

ID:___Nome:_________________________________________Data:__/__/__ 

 

1) Tem idade ≥ 18 anos?      (  )Sim      Não 

2) Apresentou no último mês alguma doença como:    

 Infarto      Miocardite      Endocardite  Arritmia grave       Angina instável      

 Síncope       Embolia pulmonar        AVC      (  ) Nenhuma 

3) Tem ou teve algum problema ortopédico, cardíaco ou neurológico (p. ex.: 

AVC) que gera limitação importante nas suas atividades da vida diária e 

locomoção por dor, p. ex.?  Sim    (  ) Não 

Se sim, qual é o problema e desde quando possui? 

_______________________________________________________________ 

4) Há quanto tempo tem o diagnóstico de asma?   

 <6 meses    (  ) ≥6 meses   Quanto tempo?_______ 

5) Há quanto tempo faz o tratamento para asma?   

 <6 meses    (  ) ≥6 meses   Quanto tempo?_______ 

6) Há quanto tempo é acompanhado(a) por pneumologista?   

 <6 meses (  ) ≥6 meses      Quanto tempo?_______ 

7) Procurou UPA / pronto-socorro ou precisou agendar uma consulta de 

urgência nos últimos 30 dias por falta de ar?     

 Sim     (  ) Não                      Se sim, quando?__________________ 

8) Usou antibiótico ou corticoide sistêmico nos últimos 30 dias?    

 Sim    (  ) Não                        Se sim, por quê?__________________ 

9) Sua medicação de asma foi modificada nos últimos 30 dias?    

 Sim    (  ) Não 

10) Usou BD de resgate ou inalação com BD 4 vezes ou mais num período 

de 1 dia por 2 dias consecutivos nos últimos 30 dias?                     

 Sim      (  ) Não 
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APÊNDICE C – Ficha da Espirometria 
 

ID:____Nome:__________________________________________________ 

Sexo:_______ Data de Nascimento: ___/___/____ Idade: ____anos     

Peso: ____kg    Altura: ______m    Raça: _______ Data:__/__/____ 

 
  

CVF 
TESTE 1 – pré BD TESTE 2 – pré BD TESTE 3 – pré BD 

Med % Med % Med % 

VEF1 (L)       

CVF (L)       

PEF(L/min)       

VEF1/CVF    

 

CVF 
TESTE 4 – pré BD TESTE 5 – pré BD TESTE 6 – pré BD 

Med % Med % Med % 

VEF1 (L)       

CVF (L)       

PEF(L/min)       

VEF1/CVF    

 

CVF 

TESTE 7 –  
pré BD 

TESTE 8 –  
pré BD 

** MELHOR - pré BD ** 

Med % Med % Previsto Medido %prev 

VEF1 (L)        

CVF (L)        

PEF(L/min)        

VEF1/CVF    
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CVF 
TESTE 1 – pós BD TESTE 2 – pós BD TESTE 3 – pós BD 

Med % Med % Med % 

VEF1 (L)       

CVF (L)       

PEF(L/min)       

VEF1/CVF    

 

CVF 
TESTE 4 – pós BD TESTE 5 – pós BD TESTE 6 – pós BD 

Med % Med % Med % 

VEF1 (L)       

CVF (L)       

PEF(L/min)       

VEF1/CVF    

 

CVF 

TESTE 7 – pós 
BD 

TESTE 8 – pós 
BD 

** MELHOR – pós BD ** 

Med % Med % Previsto Medido %prev 

VEF1 (L)        

CVF (L)        

PEF(L/min)        

VEF1/CVF    

 
 
Critério de qualidade: 
Pré (  ) – Pós (  ) A= pelo menos duas manobras aceitáveis com os dois maiores 
valores de CVF e VEF1 diferindo < do que 0,15L e PFE < 10 % ou 0,5L (o que 
for maior). 
Pré (  ) – Pós (  ) B= pelo menos duas manobras aceitáveis com os dois maiores 
valores de CVF e VEF1 entre 0,15 e 0,20L ou PFE > 15%. 
Pré (  ) – Pós (  ) C= apenas uma manobra aceitável, ou mais do que uma 
manobra aceitável, mas com valores de VEF1 com variação acima de 0,20L. 
Pré (  ) – Pós (  ) D= nenhum teste aceitável (sem interpretação). 
 
 

Observações:___________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Ficha da Bioimpedância Elétrica
  
 

ID:___Nome:_____________________________________Data:__/__/____ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Idade (anos)  Massa gorda (kg / %)  

Altura (cm)  Peso total (kg / %)  

Peso (kg)  ME / MCC  

Ângulo de fase (graus)  IMC  

Capacitância do corpo (pF)  Taxa metabólica basal (cals)  

Resistência (ohms)  Água intracelular (L / %)  

Reatância (ohms)  Água extracelular (L / %)  

Massa celular (kg / %)  Água corporal total (L / %)  

Massa extracelular (kg / %)  ACT/Massa magra  

Massa magra (kg / %)  ACT/Peso total   
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa  
(Universidade Pitágoras UNOPAR)
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa  
(Universidade de São Paulo) 
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ANEXO C – Ficha do Asthma Control Questionnaire (ACQ)  
 

ID:___Nome:_______________________________________Data:__/__/____ 

 
1. Em média durante os últimos 7 dias o quão frequente você se acordou por 
causa de sua asma durante a noite? 

(  ) 0 Nunca 
(  ) 1 Quase nunca 
(  ) 2 Poucas vezes 
(  ) 3 Várias vezes 
(  ) 4 Muitas vezes 
(  ) 5 Muitíssimas vezes 
(  ) 6 Incapaz de dormir devido a asma 

 
2. Em média, durante os últimos 7 dias, o quão ruins foram seus sintomas da asma 
quando você se acordou pela manhã? 

(  ) 0 Sem sintomas 
(  ) 1 Sintomas muito leves 
(  ) 2 Sintomas leves 
(  ) 3 Sintomas moderados 
(  ) 4 Sintomas um tanto graves 
(  ) 5 Sintomas graves 
(  ) 6 Sintomas muito graves 

 
3. De um modo geral, durante os últimos 7 dias, quão limitado você tem estado 
em suas atividades por causa da sua asma? 

(  ) 0 Nada limitado 
(  ) 1 Muito pouco limitado 
(  ) 2 Pouco limitado 
(  ) 3 Moderadamente limitado 
(  ) 4 Muito limitado 
(  ) 5 Extremamente limitado 
(  ) 6 Totalmente limitado 

 
4. De um modo geral, nos últimos 7 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 

 
5. De um modo geral, nos últimos 7 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 
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6. Em média, durante os últimos 7 dias, quantos jatos/inalações de seu 
broncodilatador de curta duração (por exemplo: Aerolyn, Brycanil) você usou por 
dia? 

(  ) 0  Nenhum 
(  ) 1  1-2 bombadas/inalações na maioria dos dias 
(  ) 2  3-4 bombadas/inalações na maioria dos dias 
(  ) 3  5-8 bombadas/inalações na maioria dos dias 
(  ) 4  9 - 12 bombadas/inalações na maioria dos dias 
(  ) 5  13-16 bombadas/inalações na maioria dos dias 
( ) 6  Mais de 16 bombadas/inalações na maioria dos dias                                                       

 
 
7. VEF1 pré-broncodilatador - Preenchido por um membro da equipe: 
 
VEF1 previsto: ___________ 
VEF1 %previsto: __________ 

(  ) 0  > 95% previsto 
(  ) 1  95 - 90%  
(  ) 2  89 - 80% 
(  ) 3  79 - 70%  
(  ) 4  69 - 60% 
(  ) 5  59 - 50% 
(  ) 6  <50% previsto 

 
 
Resultado:___________ 
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ANEXO D – Ficha do Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ) 
 

ID:_____ Nome: ____________________________________ Data:__/__/____ 
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(    )Sintomas    (    )Função emocional    (    )Limitação de atividades    (    )Estímulo ambiental 
 
Resultado:___________________________________________________________________ 
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ANEXO E – Ficha do Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
 

ID: _____ Nome: ____________________________________Data:__/__/____ 

Este questionário ajudará a saber como você está se sentindo. Leia todas as frases. 
Marque um com “X” a resposta que melhor corresponder a como você tem se 

sentido na ÚTIMA SEMANA. Não é preciso ficar pensando muito em cada questão. 
Neste questionário as respostas espontâneas têm mais valor 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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 6) Eu me sinto alegre: 
    3 (  ) Nunca 
    2 (  ) Poucas vezes 
    1 (  ) Muitas vezes 
    0 (  ) A maior parte do tempo 
 
A 7) Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado: 
    0 (  ) Sim, quase sempre 
    1 (  ) Muitas vezes 
    2 (  ) Poucas vezes 
    3 (  ) Nunca 
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D 8) Estou lento para pensar e fazer as coisas: 
    3 (  ) Quase sempre 
    2 (  ) Muitas vezes 
    1 (  ) De vez em quando 
    0 (  ) 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  
 
D 10) Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência: 
    3 (  ) Completamente 
    2 (  ) Não estou mais me cuidando como deveria 
    1 (  ) Talvez não tanto quanto antes 
    0 (  ) Me cuido do mesmo jeito que antes 
 
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 
 
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 
 
A 13) De repente, tenho a sensação de entrar em pânico: 
    3 (  ) A quase todo momento 
    2 (  ) Varias vezes 
    1 (  ) De vez em quando 
    0 (  ) Não sinto isso 
 
D 14) Consigo sentir prazer quando assisto a um bom programa de televisão, de 
radio ou quando leio alguma coisa: 
    0 (  ) Quase sempre 
    1 (  ) Varias vezes 
    2 (  ) Poucas vezes 
    3 (  ) Quase nunca 
 

Resultado: Ansiedade_______ / Depressão_________ 
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ANEXO F – Normas do International Journal of Obesity 
 
 

Article: Specifications: Structured abstract max. 300 words; Main body of text 
(excluding abstract, tables/figures, and references) not to exceed 4,000 words; 
Max 6 tables or figures (Note: composite figures containing more than three 
individual figures will count as two figures); Max 60 references. 
 
Preparation of Articles 
 
House Style:  

 

• Text should be double spaced with a wide margin. 

• All pages and lines are to be numbered. 

• Do not make rules thinner than 1pt (0.36mm). 

• Use a coarse hatching pattern rather than shading for tints in graphs. 

• Colour should be distinct when being used as an identifying tool. 

• Spaces, not commas should be used to separate thousands. 

• At first mention of a manufacturer, the town (and state if USA) and country 

should be provided. 

• Statistical methods: For normally distributed data, mean (SD) is the preferred 

summary statistic. Relative risks should be expressed as odds ratios with 95% 

confidence interval. To compare two methods for measuring a variable the 

method of Bland & Altman (1986, Lancet 1, 307–310) should be used; for this, 

calculation of P only is not appropriate. 

• Units: Use metric units (SI units) as fully as possible. Preferably give 

measurements of energy in kiloJoules or MegaJoules with kilocalories in 

parentheses (1 kcal = 4.186kJ). Use % throughout. 

• Abbreviations: On first using an abbreviation place it in parentheses after the 

full item. Very common abbreviations such as FFA, RNA, need not be defined. 

Note these abbreviations: gram g; litre l; milligram mg; kilogram kg; kilojoule 

kJ; megajoule MJ; weight wt; seconds s; minutes min; hours h. Do not add ‘s’ 

for plural units.  Terms used less than four times should not be abbreviated. 

Cover Letter: Authors should provide a cover letter that includes the affiliation 
and contact information for the corresponding author. Authors should briefly 
discuss the importance of the work and explain why it is considered appropriate 
for the diverse readership of the journal.  The cover letter should confirm the 
material is original research, has not been previously published and has not been 
submitted for publication elsewhere while under consideration. If the manuscript 
has been previously considered for publication in another journal, please include 
the previous reviewer comments, to help expedite the decision by the Editorial 
team. 
 
Title Page: The title page should contain: 
 

• Title of the paper - brief, informative, of 150 characters or less and should not 

make a statement or conclusion. Should have no mention of 

tradenames/products. 
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• Full names of all the authors and their affiliations, together with the name, full 

postal address, telephone number and e-mail address of the corresponding 

author. If authors regard it as essential to indicate that two or more co-authors 

are equal in status, they may be identified by an asterisk symbol with the caption 

‘These authors contributed equally to this work’ immediately under the address 

list. 

• Competing Interests statement (see Editorial Policies section). Authors should 

disclose the sources of any support for the work received in the form of grants 

and/or equipment and drugs. 

 

Abstract: Articles must be prepared with a structured abstract designed to 
summarise the essential features of the paper in a logical and concise sequence 
under the following headings: 
 
• Background/Objectives: What was the main question or hypothesis tested? 
• Subjects/Methods: How many subjects were recruited, how many dropped 

out? Was the study randomised, case-controlled etc? Interventions/methods 
used and duration of administration 

• Results: Indicate 95% confidence intervals and exact P values 
• Conclusions: Answer (significant or not) to main question 

 
Introduction: The Introduction should assume that the reader is knowledgeable 
in the field and should therefore be as brief as possible but can include a short 
historical review where desirable. 
 
Materials/Subjects and Methods: This section should contain sufficient detail, 
so that all experimental procedures can be reproduced, and include references. 
Methods, however, that have been published in detail elsewhere should not be 
described in detail. Authors should provide the name of the manufacturer and 
their location for any specifically named medical equipment and instruments, and 
all drugs should be identified by their pharmaceutical names, and by their trade 
name if relevant. 
 
Results: The Results section should briefly present the experimental data in text, 
tables or figures. Tables and figures should not be described extensively in the 
text. 
 
Discussion: The Discussion should focus on the interpretation and the 
significance of the findings with concise objective comments that describe their 
relation to other work in the area. It should not repeat information in the results. 
The final paragraph should highlight the main conclusion(s), and provide some 
indication of the direction future research should take. 
 
Acknowledgements: These should be brief, and should include sources of 
support including sponsorship (e.g. university, charity, commercial organisation) 
and sources of material (e.g. novel drugs) not available commercially. 
 
Conflict of Interest: Authors must declare whether or not there are any 
competing financial interests in relation to the work described. This information 
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must be included at this stage and will be published as part of the paper, but 
should also be noted on the title page. Please see the Competing Interests 
definition in the Editorial Policies section for detailed information. 
 
References: Only papers directly related to the article should be cited. 
Exhaustive lists should be avoided. References should follow the Vancouver 
format. In the text they should appear as numbers starting at one and at the end 
of the paper they should be listed (double-spaced) in numerical order 
corresponding to the order of citation in the text. Where a reference is to appear 
next to a number in the text, for example following an equation, chemical formula 
or biological acronym, citations should be written as (ref. X).  Example “detectable 
levels of endogenous Bcl-2 (ref. 3), as confirmed by western blot”. 
All authors should be listed for papers with up to six authors; for papers with more 
than six authors, the first six only should be listed, followed by et al. Abbreviations 
for titles of medical periodicals should conform to those used in the latest edition 
of Index Medicus. The first and last page numbers for each reference should be 
provided. Abstracts and letters must be identified as such. Papers in press may 
be included in the list of references. 
Personal communications can be allocated a number and included in the list of 
references in the usual way or simply referred to in the text; the authors may 
choose which method to use. In either case authors must obtain permission from 
the individual concerned to quote his/her unpublished work. 
 
Figure Legends: These should be brief, specific and appear on a separate 
manuscript page after the References section. 
 
Tables: Tables should only be used to present essential data; they should not 
duplicate what is written in the text. All tables must be editable, ideally presented 
in Excel.  Each must be uploaded as a separate workbook with a title or caption 
and be clearly labelled, sequentially. Please make sure each table is cited within 
the text and in the correct order, e.g. (Table 3).  Please save the files with 
extensions .xls / .xlsx / .ods / or .doc or .docx. Please ensure that you provide a 
'flat' file, with single values in each cell with no macros or links to other workbooks 
or worksheets and no calculations or functions. 
 
Figures: Figures and images should be labelled sequentially and cited in the text. 
Figures should not be embedded within the text but rather uploaded as separate 
files. The use of three-dimensional histograms is strongly discouraged unless the 
addition of the third dimension is important for conveying the results. Composite 
figures containing more than three individual figures will count as two figures. All 
parts of a figure should be grouped together.  Where possible large figures and 
tables should be included as supplementary material. 
 
Supplementary Information: upplementary information is material directly 
relevant to the conclusion of an article that cannot be included in the printed 
version owing to space or format constraints. The article must be complete and 
self-explanatory without the Supplementary Information, which is posted on the 
journal's website and linked to the article. Supplementary Information may consist 
of data files, graphics, movies or extensive tables. When submitting 
Supplementary Information, authors are required to:  
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• Include a text summary (no more than 50 words) to describe the contents 
of each file. 

• Identify the types of files (file formats) submitted. 
 
 


