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Avaliação do controle da asma - Crianças de 6-11 anos
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Nome:
Data de nascimento:

Nas últimas 4 semanas, o paciente teve :
1

Qual a frequência que a
criança teve tosse, chiado,
dispneia ou dificuldade
respiratória (por dia ou por
semana)? O que desencadeou
os sintomas? Como eles
melhoraram?

Sintomas diurnos de asma
mais que 2x/semana?

Tosse, acordar ou cansaço
diurno? (se houver apenas
sintoma tosse, considerar
rinite ou DRGE).

Despertar noturno por asma?

Qual a frequência do uso da
medicação de alívio? (verifique
a data no inalador ou última
prescrição). Distinguir entre
uso pré-exercício ou uso para
alívio dos sintomas.

Uso de medicação de alívio
mais que 2x/semana?

Quais esportes/hobbies/
interesses que a criança tem
na escola e no seu tempo
livre? Qual o nível de atividade
da criança comparada com
seus pares ou irmãos?
Tentar obter uma imagem
acurada do dia da criança
sem a interrupção dos pais/
cuidadores.

Limitação das atividades
devido à asma?

SIM
NÃO

SIM
NÃO

SIM
NÃO

SIM
NÃO

Nível de controle dos sintomas:
Bem controlada

Parcialmente controlada

Não controlada

Não para todos os itens

Sim para 1 ou 2 itens

Sim para 3 ou 4 itens

Teste de controle da asma para crianças de 4 a 11 anos
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1. Como está sua asma hoje?
Pontuação:

(0) Muito Ruim

(1) Ruim

(2) Boa

(3) Muito Boa

2. Sua asma é um problema, quando você corre, faz exercícios,
ou pratica algum esporte?

(0) É um grande
problema eu não
consigo fazer o
que eu quero

(1) É um
grande
problema e eu
não gosto

(2) É um
pequeno
problema, mas
tudo bem

(3) Não é
problema

3. Você tosse por causa da sua asma?

(1) Sim, na
maioria das
vezes

(0) Sim,o
tempo todo

(2) Sim,
algumas vezes

(3) Não, nunca

4. Você acorda à noite por causa da sua asma?

(1) Sim, na
maioria das
vezes

(0) Sim, o
tempo todo

(2) Sim,
algumas vezes

(3) Não, nunca

PERGUNTAS PARA OS RESPONSÁVEIS

2

1. Nas últimas 4 semanas, quantas vezes seu filho teve sintomas
de asma durante o dia?
(5)
Nenhum

(4)
1 a 3 dias

(3)
4 a 10 dias

(2)
11 a 18 dias

(1)
19 a 24 dias

Pontuação:

(0)
Todos os dias

2. Nas últimas 4 semanas, quantas vezes seu filho apresentou
chiado no peito por causa da asma?
(5)
Nenhum

(4)
1 a 3 dias

(3)
4 a 10 dias

(2)
11 a 18 dias

(1)
19 a 24 dias

(0)
Todos os dias

3. Nas últimas 4 semanas, quantas vezes seu filho acordou
durante à noite por causa da asma?
(5)
Nenhum

(4)
1 a 3 dias

(3)
4 a 10 dias

(2)
11 a 18 dias

(1)
19 a 24 dias

(0)
Todos os dias

Pontuação Total:

CÁLCULO E RESULTADO DOS PONTOS:
≤ 19 PONTOS INDICA ASMA NÃO CONTROLADA.
Referências: 1.GINA 2016. Adaptado de: Global Initiative for Asthma (GINA). Atualizado 2016. Disponível em: www.ginasthma.org.
2. ACT-C. Oliveira et al. Pediatr Pulmonol. 2015 Sep 30. Mat. Supl. - Oliveira et al. Pediatr Pulmonol. 2015 Sep 30.

