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OBJECTIVO DA REUNIÃO 

 

 Discussão de vários pontos a serem tratados com 

vista à escrita de um artigo.  

 

 

 Foco no modelo conceptual, variáveis a usar e 

plano estatístico 

 



OBJECTIVOS DO TRABALHO 

 

 Caracterização geral da amostra  

 Caracterização da asma com início na infância ou 

adolescência e com início na vida adulta  

 Identificação de fenótipos da asma 

 Caracterização dos diversos clusters  

 (Comparação de diversas técnicas para obtenção 

de clusters) 



INTRODUÇÃO 

 

A asma tem um impacto significativo no aumento 

de doenças crónicas em países desenvolvidos. (Haldar 

et al. 2008) 

 

É uma doença heterogénea caracterizada por um 

conjunto de factores genéticos e ambientais. (Amelink 

et al. 2013) 

 

Cerca de 5% a 10% dos doentes tem asma mal 

controlada apesar de terapêutica inalatória 

máxima. (Haldar et al. 2008) 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

Diferentes fenótipos respondem de maneira 

diferente ao tratamento. (Weatherall et al. 2009) 

 

 

  Sistema de classificação que incorpora 

a multidimensionalidade da doença de 

modo a identificar subgrupos com 

diferentes padrões de doença. (Haldar et al. 2008) 



MODELO CONCEPTUAL 



VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 Idade na altura da entrevista 

 Sexo 

 Raça 

 Idade no início da asma 

 Anos de duração da asma 

 Fumador/Ex-fumador/Não-fumador 

 Anos que é fumador/fumou 

 Fumador passivo 

 Número de cigarros por dia (20) 

 Região (rural/urbano) 

 



VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

 Educação 

 Asma ocupacional (se possível correlacionar com 

limpezas, etc) 

 Estado socioeconómico – junção variáveis 

  Ocupação mãe (sem grande detalhe) 

 Educação mãe (apenas preenchido em casos de 

crianças) 

 Rendimento familiar  



VARIÁVEIS CLÍNICAS 

 Índice massa corporal 

 Uso de corticoides 

 Histórico/Número internamentos 

 Variabilidade peak flow 

 Utilização cuidados saúde passado ano – junção 

variáveis 

 Noites internadas 

 Ida a urgências 

 Internamento 

 Consultas não programadas 



VARIÁVEIS CLÍNICAS 

 Factores desencadeadores 

 Alergias 

 Fraca adesão terapia – esquecimento 

 Histórico familiar de asma 

 Controlo da asma 

 Sintomas – junção variáveis 

 Diários 

 Nocturnos 

 Físicos 

 



ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

1. Selecção variáveis – Análise de componentes 

principais (Haldar et al. 2008)  

 

2. Clusters – método mais usado k-means. 

 

3. Comparação entre clusters – chi-square  e 

Kruskall-Wallis 

 



RESULTADOS ESPERADOS 
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DISCUSSÃO 

 

 Modelo conceptual 

 Variáveis 

 Estatística 

 

 Outras sugestões 



DISCUSSÃO 

 

 Como melhorar o modelo conceptual? 

 

 Incluir mais variáveis? 

 Boa ideia de juntar variáveis possivelmente 

correlacionadas? 

 

 Vale a pena usar PCA para seleccionar variáveis? 

 

 


