
INTRODUÇÃO E EXPLICAÇÃO DA ENTREVISTA

ID

EPIPorto
Serviço de Higiene e Epidemiologia

Muito obrigado(a) por ter aceite participar nesta entrevista.
Eu faço parte da equipa de investigação do Projecto EPI Porto. Antes de mais, gostaria de lhe explicar os
objectivos deste estudo e de que forma desejamos que colabore connosco.
Assim pedimos-lhe, novamente, a sua colaboração, respondendo a um conjunto de perguntas sobre a sua
saúde, as doenças que o(a) afectaram a si e à sua família, os seus hábitos alimentares, de actividade física,
e alguns comportamentos que possam estar relacionados com determinadas doenças... Vamos também
fazer-lhe uma avaliação do seu estado actual (peso, altura, pressão arterial...) e alguns exames como:
electrocardiograma, ecocardiograma, densitometria óssea, provas de função respiratória e análises clínicas.
Como já é do seu conhecimento, os resultados destes exames ser-lhe-ão enviados por correio, o mais
brevemente possível.
Fazemos a todos os participantes as mesmas perguntas, e tudo aquilo que nos disser é confidencial.
Contudo como é norma internacional, para que as informações sejam obtidas e guardadas necessitamos
de autorização por escrito, conforme à Declaração de Helsínquia que lhe passamos a apresentar.

PARTE 1 - CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIAIS

1. Qual o seu estado marital?

casado(a)/união de facto solteiro(a)

viúvo(a) divorciado(a)/separado(a)

2. Quantos anos completos de escolaridade tem?

3. Qual a sua profissão?

 4. Qual a sua actividade actual?

4.1 Descreva, sucintamente, as tarefas que desempenha:

4.2 Exerce outra actividade? não sim

Se sim, qual?

5. Se é doméstica, está desempregado(a) ou reformado(a), qual a sua actividade anterior
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5.1.a Se é reformado(a):

5.1.a Desde quando está reformado(a)?

5.1.b Qual o motivo da reforma?

5.1.c A reforma é: parcial total

6. Indique qual a profissão dos seus pais e/ou cônjuge/companheiro(a) (ou era caso estejam
desempregados, incapacitados, reformados ou tenham falecido): (especifique o mais
detalhadamente possível)

Pai

Mãe

7.4. Indique qual é a condição perante o trabalho:

Cônjuge/com
panheiro(a)

7.1 Próprio 7.4.2 Pai 7.4.3 Mãe 7.4.4 Cônjuge/
Companheiro(a)

Exerce profissão

Estudante

Doméstica(o)

Trabalhador-estudante

Desempregado(a)

Procura primeiro emprego

Incapacitado(a) permanente para o  trabalho

Frequenta curso de formação profissional

Reformado(a)

Outra situação

Não sabe

  Qual?

7. Os seus pais ou cônjuge/companheiro(a) já faleceram?

não sim*7.1 Pai

não sim*7.2 Mãe

não sim*7.3 Cônjuge/companheiro(a)

*Não aplicar a perg 7.4 e 8 caso tenha(m)
falecido
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8. Indique qual é a situação na profissão:
(aplicar só se exercer(em) profissão)

8.1 Próprio 8.2 Pai 8.3 Mãe 8.4 Cônjuge/
Companheiro(a)

Patrão
Trabalhador por conta de outrém

Trabalhador em empresa familiar remunerado

Trabalhador em empresa familiar não remunerado

Trabalhador independente

Outra situação

Não sabe

  Qual?

9. Relativamente ao nível de autonomia e autoridade no seu trabalho, indique como se posiciona:
(aplicar só se o própio exercer profissão)

1 2 3 4 5Nenhuma autonomia Total autonomia

1 2 3 4 5Nenhuma autoridade Total autoridade

10. Como considera os rendimentos do seu agregado familiar:

Insuficientes

Tem de ter cuidado com os gastos

Chega para as suas necessidades

Confortáveis

11. Na sua casa existem:

11.a) Quartos

11.b) Salas

12. Quantas pessoas vivem na sua casa?
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PARTE 2 - ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES

13. O seu pai sofre ou alguma vez sofreu de alguma das seguintes doenças?:

13.1 Diabetes tipo 2

13.2 Diabetes tipo 1

13.3 AVC

13.4 Enfarte

13.5 Asma

13.6 Cancro

Se tiveram AVC ou Enfarte foi com
que idade (para qualquer um deles):

<55 55-65 >65 NS

<55 55-65 >65 NS

Qual(is)?

13.7 O seu pai ainda é vivo?

Não Sim Não sabe

não sim não sabe

Morte súbita

Outras Causas de Morte

Não Sim Não sabe

Qual(is)?

13.8 Se faleceu:

a) com que idade?

b) qual a causa?

14. A sua mãe sofre ou alguma vez sofreu de alguma das seguintes doenças?:

14.1 Diabetes tipo 2

14.2 Diabetes tipo 1

14.3 AVC

14.4 Enfarte

14.5 Asma

14.6 Cancro

Se tiveram AVC ou Enfarte foi com
que idade (para qualquer um deles):

<55 55-65 >65 NS

<55 55-65 >65 NS

Qual(is)?

14.7 A sua mãe ainda é viva?

Não Sim Não sabe

não sim não sabe

Morte súbita

Outras Causas de Morte

Não Sim Não sabe

Qual(is)?

14.8 Se faleceu:

a) com que idade?

b) qual a causa?

15. Quantos irmãos tem ou teve?

16. Quantas irmãs tem ou teve?

,

,
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17.Os seus irmãos sofrem ou alguma vez sofreram de alguma das seguintes doenças?:

17.1 Diabetes tipo 2

17.2 Diabetes tipo 1

17.3 AVC

17.4 Enfarte

17.5 Asma

17.6 Cancro

Se tiveram AVC ou Enfarte foi com que idade (registar a idade + nova no caso de vários irmãos):

<55 55-65 >65 NS

<55 55-65 >65 NS

Qual(is)?

17.7 Algum dos seus irmãos já faleceu?

Não Sim Não sabe

não sim não sabe

Morte súbita

Outras Causas de Morte

Não Sim Não sabe

Qual(is)?

17.8 Se faleceu:

a) qual a causa?

Se sim: quantos irmãos ?

18. As suas irmãs sofrem ou alguma vez sofreram de alguma das seguintes doenças?:

18.1 Diabetes tipo 2

18.2 Diabetes tipo 1

18.3 AVC

18.4 Enfarte

18.5 Asma

18.6 Cancro

Se tiveram AVC ou Enfarte foi com que idade (registar a idade + nova no caso de várias irmãs):

<55 55-65 >65 NS

<55 55-65 >65 NS

Qual(is)?

18.7 Alguma das suas irmãs já faleceu?

Não Sim Não sabe

não sim não sabe

Morte súbita

Outras Causas de Morte

Não Sim Não sabe

Qual(is)?

18.8 Se faleceu:

a) qual a causa?

Se sim: quantas irmãs ?

,

,
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Agora, relativamente a si:

19. No desempenho das tarefas diárias qual é a sua mão dominante?

Mão esquerda

Mão direita

Ambas

19.1 Foi contrariado(a)/obrigado(a) em criança? não sim

20. Mediu a pressão arterial nos últimos 12 meses? não sim

21. Fez análises sanguíneas nos últimos 12 meses? não sim

22. Nos últimos 12 meses quantas vezes consultou um médico?

23. Nos últimos 12 meses quantas vezes consultou um dentista?

24. Em geral, diria que a sua saúde é:

Óptima Muito boa Boa Razoável Fraca

25. Comparando com o que acontecia há um ano, como descreve o seu estado geral actual:

Muito melhor Com algumas melhoras Aproximadamente igual Um pouco pior Muito pior

26. Tem actualmente alguma doença(s) que o obriga a cuidados médicos regulares, i.e.,
tratamentos, análises, consultas, etc.?

não sim

,

,

,

,

26.1 Se sim, qual(is)?

28. Durante os últimos 12 meses tomou algum medicamento de forma crónica continuada?

não sim
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27.1 Se sim, qual(is) o(s) medicamento(s) e durante quanto tempo o(s) tomou nos últimos 12 meses?

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

Nome medicamento e dosagem N.º unidades Durante quanto tempo tomou
nos últimos 12 meses

28. Nos últimos 12 meses tomou algum suplemento de vitaminas ou minerais?

não sim

28.1 Se sim, qual(is) o(s) suplemento(s) e durante quanto tempo o(s) tomou nos últimos 12 meses?

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

dia semana* semanas meses*

Nome medicamento e dosagem N.º unidades Durante quanto tempo tomou
nos últimos 12 meses

(*selecione o que interessa)

(*selecione o que interessa)
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29. Alguma vez o médico lhe diagnosticou:

29.1 Depressão não sim anos

Há quanto tempo?

29.2 Angina de peito não sim anos

29.3 Enfarte do miocárdio não sim anos

29.4 Acidente vascular cerebral não sim anos

29.5 Arritmia não sim anos

29.6 Insuficiência cardíaca não sim anos

29.7 Outra dça. Cardíaca (a) não sim anos

29.8 Alergias (b) não sim anos

29.9 Rinite não sim anos

29.10 Asma não sim anos

29.11 Bronquite crónica não sim anos

29.12 Enfisema pulmonar não sim anos

29.13 Hipotireoidismo não sim anos

29.14 Hipertireoidismo não sim anos

29.15 Cancro (c) não sim anos

29.16 Artrite reumatóide não sim anos

29.17 Espondilite anquilosante não sim anos

29.18 Artrite psoriática não sim anos

29.19 Lupus não sim anos

29.20 Artrose das mãos não sim anos

29.21 Artrose da anca não sim anos

29.22 Artrose do joelho não sim anos

29.23 Osteoporose não sim anos

29.24 Febre reumática ou reumatismo articular agudo não sim anos

Qual(is):

a)

b)

c)
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30. Alguma vez algum profissional de saúde  lhe diagnosticou uma alteração nas gorduras do
sangue?

não sim

30.a) Se sim, na altura do diagnóstico que tratamento lhe foi prescrito?

31. Alguma vez algum profissional de saúde lhe diagnosticou hipertensão? não sim

31.a) Se sim, na altura do diagnóstico que tratamento lhe foi prescrito?

32. Alguma vez algum profissional de saúde lhe diagnosticou diabetes? não sim

32.a) Se sim, desde que idade?

32.b) De que tipo? Tipo 1 Tipo 2 não sabe

Que tipo de tratamento faz ou fez?

Comprimidos (anti-diabéticos)

Insulina

Insulina+Comprimidos

32.2. Desde32.1 Actual 32.3 Inicial

33. Alguma vez teve uma fractura óssea? não sim

1. Tornozelo
2. Braço
3. Dedo da mão
4. Dedo do pé
5. Pé
6. Mão
7. Anca
8. Joelho
9. Perna
10. Bacia
11. Costelas
12. Coluna cervical
13. Coluna dorsal
14. Coluna lombar
15. Pulso
16. Outra (especificar)

33.1. Se sim,

a) quantas vezes lhe aconteceu?

1. Local 2. Motivo

1. Queda
2. Acidente
3. Relacionado com desporto
4. Espontânea(sem traumatismo/
traumatismo mínimo)

legenda

b) local e motivo da fractura:

anos

anos
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34. Já foi submetido(a) a uma cirurgia torácica? não sim

34.1 Se sim:

"bypass" coronário

prótese ou plastia valvular

outra Qual?

35. Já foi submetido(a) a um cateterismo cardíaco?

35.1 Onde?

não sim

35.2. Quando? mês ano

35.3 Foi feita alguma intervenção (angioplastia, dilatação, stent) durante esse cateterismo?

não sim não sabe

36. Alguma vez lhe diagnosticaram uma lesão pulmonar?

Se sim, foi:

não sim

traumática? não sim

tuberculose? não sim

outra? não sim se sim, qual?

37. Habitualmente, para os seus cuidados de saúde a que Serviço recorre:

Centro de Saúde

Consultório Particular

Consulta Hospitalar

Outro

Indique qual o Centro de Saúde ou
qual o outro serviço?

38. Qual o nome do seu médico assistente (ou de família)?

38.1 Em que instituição trabalha?

39. Durante os últimos 12 meses teve chiadeira ou pieira? não* sim

(*Se não, passe para a questão n.º 40)

39. 1 Alguma vez teve falta de ar quando ouviu essa chiadeira? não sim

39.2 Teve essa chiadeira ou pieira sem estar constipado(a)? não sim

a) uma sensação de aperto no peito? não sim

b) uma crise de falta de ar? não sim

c) um ataque de tosse? não sim

40. Alguma vez, durante os últimos 12 meses, acordou com:

41. Já alguma vez teve um ataque de asma? não* sim

42. Teve um ataque de asma nos últimos 12 meses? não sim

43. Toma actualmente algum medicamento para a asma? não sim
(incluindo aerossois inaladores ou comprimidos)

(*Se não, passe para a questão n.º 43)
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44.Tem alguma alergia nasal ou "febre dos fenos"? não sim

45.1 Se sim, isso alguma vez lhe aconteceu durante 3 meses? não sim

45.1 a Se sim, pelo menos em 2 anos consecutivos? não sim

45. No último ano, teve tosse com expectoração amarelada/esverdeada? não sim

46. Durante o último mês teve dores? não sim

46.1 Se sim, assinale na página anexa, no homúnculo, a localização das dores e na linha a
intensidade das dores.

47. Já alguma vez teve dor nos joelhos, não associada directamente a um traumatismo?

não* sim *Se não, passe para a questão n.º 48

47.1 Se sim,

Joelho esquerdo

Joelho direito

Ambos

47.2 No último ano procurou o médico por causa desses sintomas tendo-lhe sido
prescritos exames OU tratamento?

não sim

47.3 Durante o último ano teve mais de 3 episódios de dor? não sim

47.4 Durante os últimos 6 meses alguma vez a dor durou mais que uma semana?

não sim

47.5 Durante o último mês teve dor? não sim

47.5.a Se sim, assinale na página anexa com um X a intensidade aproximada da sua dor.

48. Já alguma vez teve dor nas ancas, não associada directamente a um traumatismo?

não* sim *Se não, passe para a questão n.º 49

48.1 Se sim,

Anca esquerda

Anca direita

Ambas
48.2 No último ano procurou o médico por causa desses sintomas tendo-lhe sido
prescritos exames OU tratamento?

não sim

48.3 Durante o último ano teve mais de 3 episódios de dor? não sim

48.4 Durante os últimos 6 meses alguma vez a dor durou mais que uma semana?
não sim

48.5 Durante o último mês teve dor? não sim

48.5.a Se sim, assinale na página anexa com um X a intensidade aproximada da sua dor.

48.3.a Se sim, assinale na página anexa com um X a intensidade aproximada da sua dor.

47.3.a Se sim, assinale na página anexa com um X a intensidade aproximada da sua dor.
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49. Já alguma vez teve dor nas mãos, não associada directamente a um traumatismo?

não* sim *Se não, passe para a questão n.º 50

49.1 Se sim,

Mão esquerda

Mão direita

Ambas

49.2 No último ano procurou o médico por causa desses sintomas tendo-lhe sido
prescritos exames OU tratamento?

não sim

49.3 Durante o último ano teve mais de 3 episódios de dor? não sim

49.4 Durante os últimos 6 meses alguma vez a dor durou mais que uma semana?

não sim

49.5 Durante o último mês teve dor? não sim

49.5.a Se sim, assinale na página anexa com um X a intensidade aproximada da sua dor.

50. Já alguma vez teve dor na coluna, não associada directamente a um traumatismo?

não* sim *Se não, passe para a questão n.º 51

50.1 No último ano procurou o médico por causa desses sintomas tendo-lhe sido
prescritos exames OU tratamento?

não sim

50.2 Durante o último ano teve mais de 3 episódios de dor? não sim

50.3 Durante os últimos 6 meses alguma vez a dor durou mais que uma semana?
não sim

50.4 Durante o último mês teve dor? não sim

50.4.a Se sim, assinale na página anexa com um X a intensidade aproximada da sua dor.

50.2.a Se sim, assinale na página anexa com um X a intensidade aproximada da sua dor.

49.3.a Se sim, assinale na página anexa com um X a intensidade aproximada da sua dor.
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51. Assinale com V (verdadeiro)* ou F (falso)* as afirmações sobre doenças reumáticas que se seguem:

1. Uma doença reumática é especialmente caracterizada por dor e rigidez dos
músculos e das articulações.

verdadeiro

falso

2. As doenças reumáticas só aparecem nas mulheres mais velhas. verdadeiro

falso

3. Em geral, os doentes reumáticos devem descansar o mais possível e
mexer-se o menos possível.

verdadeiro

falso

4. Quase todos os doentes reumáticos acabam por ir parar a uma cadeira de
rodas.

5. Os medicamentos para a artrose não conseguem curar a doença, mas
conseguem aliviar a dor e a rigidez.

verdadeiro

falso

6. A febre glandular é uma espécie /  tipo de doença reumática.

7. A artrite reumatóide é uma doença reumática em que as articulações estão
afectadas por inflamação.

verdadeiro

falso
8. As articulações afectadas dos doentes reumáticos podem ser substituídas
por articulações artificiais.

verdadeiro

falso

10. A esclerose múltipla (EM) é uma doença reumática.

verdadeiro

falso

11. Uma pessoa pode morrer das consequências de uma doença reumática.

12. Não há doenças reumáticas que tenham cura / possam ser curadas.

verdadeiro

falso

13. A artrite reumatóide é provocada por uma alimentação pobre, frio e clima
húmido.

14. A espondilite anquilosante é um tipo de doença reumática.

15. Há mais de 100 tipos diferentes de doenças reumáticas.

verdadeiro

falso

16. Cerca de um em cada vinte portugueses está a ser tratado de uma doença
reumática.

verdadeiro

falso

17. A fibromialgia é uma doença reumática.

verdadeiro

falso

9. A artrose (desgaste da articulação) é o tipo mais comum de doença
reumática.

verdadeiro

falso

verdadeiro

falso

verdadeiro

falso

verdadeiro

falso

verdadeiro

falso

verdadeiro

falso

31768



PARTE 4  - CAPACIDADE COGNITIVA

60. Classificação do Mini Mental State Examination 

PARTE 5 - CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS
 ACTIVIDADE FÍSICA ACTUAL

61. Quantas horas dorme em média por dia (deitado em repouso)? ,
Na profissão:

Dormir/Descansar:

horas

62. Quantas horas por semana trabalha? horas/semana

63.Como se desloca para o emprego e quanto tempo demora?

a pé

carro ou transportes públicos

outro (especifique)

min/dia/sem*

min/dia/sem*

min/dia/sem*

,

,

por dia

64. Que tipo de actividade tem no seu emprego?
está sentado(a) a maior parte do tempo

está de pé e anda, mas sem outra actividade física

está de pé e anda, mas também sobe escadas e carrega objectos

tem actividade física pesada

64.a Há quanto tempo exerce esta profissão? anos

No trabalho doméstico:

65. Costuma fazer trabalhos domésticos? não sim

Se sim, de que tipo e quanto tempo demora?

,

,

por dia

,

cozinhar, lavar a louça, passar a ferro

limpar a casa, fazer compras, tratar dos filhos, jardinagem

polir o chão, bricolage, agricultura

outro (especifique)

min/dia/sem*

min/dia/sem*

min/dia/sem*

min/dia/sem*

Nos tempos livres:

67. Costuma praticar algum desporto ou exercício físico? não sim

Se sim, qual o tipo e a duração dessa actividade?

,

,

por dia

,

caminhar calmamente, yoga, bilhar, mini-golf

andar apressado, dança, nadar, andar de bicicleta

correr, aeróbica, basquetebol, futebol, atletismo, ténis

outro (especifique)

min/dia/sem*

min/dia/sem*

min/dia/sem*

min/dia/sem*

66. Quanto tempo passa por dia sentado(a), a ler, a escrever, jogar
cartas, ver televisão, etc.?  

min/dia/sem* ,

por dia

68. Alguma vez praticou desporto federado? não sim

68.1 Se sim, entre que idades? anos

(*riscar o que não interessa)
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HÁBITOS TABÁGICOS E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

69. Fuma ou alguma vez fumou? não* sim

(*Se não, passe para a questão n.º 76)

69.a Se sim,

fuma pelo menos 1 vez/dia

fuma menos de 1 vez/dia

é ex-fumador

por dia/sem

por dia/sem

gramas por dia/sem

,

,

por dia

,

69.1 Cigarros

69.2 Charutos ou cigarrilhas

69.3 Cachimbo

69.4 Iniciou o consumo aos anos

69.5 Se é ex-fumador, parou aos anos

60.6 Alterou a quantidade de cigarros que fuma ou fumou? não sim

Perg. 70 a 75 aplicar só a fumadores regulares

70. Quanto tempo depois de acordar fuma o primeiro cigarro?

71. Acha difícil abster-se de fumar em locais onde é proibido?

72. De que cigarro lhe seria mais difícil abdicar?

73. Quantos cigarros fuma por dia?

74. Fuma mais frequentemente durante as primeiras horas após acordar que durante o
resto do dia?

75. Fuma mesmo quando está tão doente que tem de ficar na cama a maior parte do
dia?

> 60 minutos depois

31 - 60 minutos

6 - 30

até 5 minutos

não sim

o primeiro da manhã

qualquer outro

10 ou menos

11 - 20

21 - 30

31 ou mais

não sim

não sim
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76. Bebe ou alguma vez bebeu bebidas alcoólicas? não sim

76.a Se sim,

bebe diariamente

não bebe diariamente mas pelo menos 1 copo/sem

bebe menos de 1 copo/sem

é ex-bebedor

76.b No último ano, qual a frequência e doses de consumo:
s
a
z
o
n
a
l

330 ml

40 ml

125 ml

MaiorIgualMenor

A sua porção é:Porção
Média

Quantidade

40 ml

77. No último ano, qual a frequência de consumo:

Frequência
Nunca
ou <1
mês

Vegetais no prato

Fruta

Sopa

1-3
por
mês

1
por
sem

2-4
por
sem

5-6
por
sem

1
por
dia

2-3
por
dia

4-5
por
dia

6 +
por
dia

78. Relativamente à quantidade de sal, assinale na página anexa como come na maioria das vezes.

79. Data da entrevista: - -

80. ID do Inquiridor:

81. a) Hora início:

81. b) Hora fim:

:

:

82. Hora saída inquirido: :

HÁBITOS ALIMENTARES

Muito obrigada pelo tempo despendido e pelo contributo que deu!

Frequência
Nunca
ou <1
mês

Cerveja

 Bebidas brancas

Vinho

1-3
por
mês

1
por
sem

2-4
por
sem

5-6
por
sem

1
por
dia

2-3
por
dia

4-5
por
dia

6 +
por
dia

Bebidas
Espirituosas

mm
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PARTE 6 - MENSURAÇÕES OBJECTIVAS

DADOS ANTROPOMÉTRICOS

83. Peso
84.1 Peso actual: , kg

84. Estatura:
84.1 Altura em pé , cm

84.2 Altura sentado , cm

85. Perímetros:
85.1 Braço , cm

85.2 Cintura , cm

85.3 Anca , cm

86. TANITA:
86.1 PESOTAN ,
86.2 BMITAN ,
86.3 BMR /kcal

86.4 IMPEDAN

86.5 FATPER

,86.6 FATMASS

,86.7 FFM

,

86.8 TBW ,
86.9.a FATPERLO ,
86.10.a FATMASLO ,

86.9.b FATPERHI ,
86.10.bFATMASHI ,

86.11 Foi medida nas condições ideais? não sim

86.11.a Se não, porquê?

não sim87.Fez ECG?

87.1 Frequência cardíaca: /min

ECG
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88. Pressão arterial

88.1 Sistólica mmHg3ª2ª1ª

mmHg3ª2ª1ª88.2 Diastólica

88.4 Hipotensão diastólica - 1 min.

89. ULTRASONOGRAFIA ÓSSEA

89.1 BMD estimado , g/cm2

89.2 T-Score ,

89.3 QUI ,

89.4 BUA , dB/MHz

89.5 SOS , m/s

1ª medição:

ESPIROMETRIA

90. Data da espirometria: - -

91. Teste último melhor

92. Colaboração má boa

92.1 FVC ,
92.2 FEV1 ,
92.3 PEF ,
92.4 FEV1% ,

92.6 FEF25

,927 FEF50

,92.8 FEF75

,

92.9 FET ,

92.14 PIF ,

925 FEF2575 , 92.12 FIV1 ,
92.13 FIV1% ,

92.10 VEXT

92.11 FIVC ,

88.3 Hipotensão sistólica - 1 min. mmHg

mmHg

88.6 Hipotensão diastólica - 3 min.

88.5 Hipotensão sistólica - 3 min. mmHg

mmHg

89.6 BMD estimado , g/cm2

89.7 T-Score ,

89.8 QUI ,

89.9 BUA , dB/MHz

89.10 SOS , m/s

2ª medição:

93. Obstrução: normal muito ligeira ligeira moderada

moderada grave grave muito grave

94. Restrição: normal muito ligeira ligeira moderada

moderada grave grave muito grave 31768


