
 

 

 

 
Resumo

Objetivo: Descrever as aplicações das cinco escadas mais usadas no mundo para a medição da qualidadede vida relacionada

com a saúde do adolescente, segundo região e povoação de estudo, 1963-2013.Métodos: Revisão sistemática da literatura

científica publicada nas últimas cinco décadas. Aplicou se umprotocolo de pesquisa com condições de busca, critérios de inclusão

e exclusão, avaliação da qualidade deartigos e extração da informação; isto o realizaram os pesquisadores para corroborar a

reprodutibilidade.A análise se baseou em freqüências absolutas e relativas em SPSS 21.0. Resultados: A busca identificou3.789

estudos dos quais 548 cumpriram com o protocolo de pesquisa e incluíram 573.648 adolescentes.As regiões com maior número

de publicações foram América (44,5%) e Europa (37,8%). As maioriascorresponderam a pesquisas em doentes. Entre os

instrumentos analisados o mais freqüente foi o PedsQL(47,4%). Nos estudos que usaram o PedsQL a maior proporção

correspondeu a doenças endócrinas emetabólicas (15%), o KIDSCREEN foi a escala mais empregada em pessoas saudáveis

(24%), CHQ emcuidadores (30%), MOSSF em estudos de intervenção (23%) e KINDL em estudos de validação (22%).Conclusão:

A pesquisa permitiu gerar um perfil de uso dos instrumentos mais comuns na avaliação daqualidade de vida relacionada com a

saúde do adolescente, no qual se destaca que o PedsQL predomina naspovoações doentes, o KIDSCREEN em povoação sana e

o CHQ na versão para padres.
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