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• Validação de uma forma alternativa sob medida da
qualidade de vida

Validation of a customized alternative form of quality of life

Clélia Marta Casellato de Souza 1
Francisco Baptista Assumpção Júnior 2

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP-USP)

Resumo: Atualmente a pesquisa da qualidade de vida (particularmente a relacionada à
saúde) é um importante indicador de saúde em pesquisa clínica e na avaliação de serviços
deste campo. O instrumento de avaliação de qualidade de vida (QV), nome genérico SF-
36, vem sendo aplicado em vários grupos de indivíduos (sadios ou enfermos) para analisar
suas funções orgânicas, bem como emocionais e sociais. Este artigo apresenta uma
forma alternativa de aplicação do SF-36 (por telefone). São avaliados 60 sujeitos (30 homens
e 30 mulheres) da população geral, maiores de 18 anos, divididos em dois grupos de
acordo com o tipo de aplicação: presencial e por via telefônica. Não são encontradas
diferenças significantes entre as médias de todos os domínios do SF-36 e do total de
pontos. Os resultados demonstram que, para estes grupos, as diferenças não são
significantes.
.
Palavras-chave: Qualidade de vida; SF-36, validação; formas alternativas.

Abstract: Nowadays quality of life research (particularly health-related quality of life) is an
important health indicator in clinical research and services evaluation in this field. The
quality of life instrument (QOL) generic name SF-36 has been applied to many clinical
samples (healthy and ill ones) to analyze physical functions, as well as emotional and
social aspects. This paper presents an alternative way of SF-36 application (by telephone
call). We evaluated 60 subjects (30 male and 30 female) from general population, older
than age 18, divided in two groups by application style: interviewing in loco or by telephone
call. No significant differences were found between all SF-36 domains averages and total
scores. Results demonstrated that, for these two groups, differences were not significant.

Key words: Quality of life; validation; alternative forms.

1. Introdução
Os avanços da terapêutica permitem maior taxa de sobrevida de indivíduos

enfermos, além de aumentar a expectativa de vida em geral. A análise da qualidade
de vida (QV) que estes novos recursos podem (e devem) propiciar vem se
mostrando essencial (Barbarini & Prebianchi, 2008; Klatchoian Len, Terreri,
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Silva,Itamoro, Ciconelli, Varni & Hilário, 2008; Kurashima & Santos, 2010). A
mensuração da qualidade de vida, em particular a relacionada à saúde, é um
importante indicador na pesquisa clínica, na avaliação da prática clínica e na
avaliação de serviços de saúde (Klatchoian e outros, 2008).

A qualidade de vida vem sendo avaliada por meio da aplicação de
instrumentos, genéricos (globais ou relacionados à saúde) ou específicos. Os
genéricos relacionados à saúde, como é o caso do SF-36 (Medical Outcomes
Study 36 – Item Short Form Health Survey) é empregado em uma grande
variedade de grupos clínicos (saudáveis ou enfermos), para avaliação das funções
organicas, bem como dos aspectos emocionais e sociais. Desta forma, podem
ser utilizados em populações gerais ou específicas, para análise dos diversos
domínios que são inseridos no instrumento. Este apresenta a vantagem de
permitir que sejam avaliados aspectos diversos da qualidade de vida, que podem
estar afetados tanto na condição de saúde, como na presença de uma doença
ou dos efeitos adversos dos procedimentos terapêuticos pertinentes (Silqueira,
2005).

O SF-36 tem sido instrumento de referência em muitos estudos recentes
sobre qualidade de vida. Trata-se de um questionário genérico, de rápida e fácil
administração, inespecífico quanto à idade, doença ou procedimento terapêutico,
permitindo uma boa compreensão, independente do nível de instrução do
participante (Silqueira, 2005, Vitorino, Martins, Souza, Galdino & Prado (2004);
Zanei, 2006; Pimenta Simil, Torres, Amaral, Rezende, C.F. Rezende, N.A. &
Coelho 2008). Como outros instrumentos de avaliação genérica da qualidade de
vida, os resultados obtidos através do SF-36 não dão respostas diretas sobre
que conduta deve tomar o profissional de saúde, mas sinalizam se os indivíduos
são capazes de executar determinadas tarefas rotineiras e como se sentem
quando as estão realizando. Assim, aplicações repetidas desse instrumento, no
decorrer de um período extenso, podem permitir a observação da melhora ou
piora dos indivíduos em diferentes aspectos (tanto físicos como emocionais e
sociais), viabilizando a obtenção de dados úteis para um acompanhamento mais
próximo e intervenções quando pertinentes (Ciconelli e outros, 1999).

Desta forma, a viabilidade de uma aplicação do SF-36 à distância (por
contato telefônico) pode se mostrar um importante recurso no acompanhamento
de pacientes ambulatoriais, sob acompanhamento periódico ou que residam
em regiões distantes dos serviços de saúde.

2. Objetivo
Este artigo tem como finalidade verificar a validade de uma aplicação

alternativa, por telefone, do instrumento de avaliação de qualidade de vida, o
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SF-36 (Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey), já
previamente validado para a língua portuguesa por Ciconelli e outros (1999),
mas por aplicação presencial.

3. Materiais e Método

Comitê de Ética
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres

Humanos do IPUSP (CEPH-IP) – Projeto nº 2009.031 – OF.104- CEPH-IP – 17/
09/2009.

Instrumento
Utilizou-se o Questionário SF-36, na versão validada em língua portuguesa

por Ciconelli e outros (1999).Trata-se de um questionário, multidimensional,
formado por 36 itens divididos em oito domínios, a saber: capacidade funcional
(10 itens); aspectos físicos (4 itens); dor (2 itens); estado geral da saúde (5
itens); vitalidade (4 itens); aspectos sociais (2 itens); aspectos emocionais (3
itens) e saúde mental (5 itens), e mais uma questão comparativa sobre a
percepção atual do paciente sobre a sua saúde desde um ano para cá (Vitorino,
Martins, Souza, Galdino & Prado, 2004).

Mais especificamente, o domínio de avaliação da capacidade funcional
que requer a presença e a extensão das limitações (muita, pouca ou nenhuma)
relacionadas à capacidade física. Aqueles referentes à de avaliação dos aspectos
físicos e emocionais abordam as limitações no tipo e na quantidade de trabalho,
e quanto estas limitações dificultam as atividade profissionais e as da vida diária.
Através dos itens de avaliação da dor é possível chegar a uma análise de sua
intensidade e extensão, como também sua interferência das atividades do dia-
dia. Os itens de avaliação da vitalidade analisam o nível de energia e de fadiga,
relacionadas com os aspectos sociais que são analizados por meio de atividades
dessa natureza e examinar a participação do indivíduo nas mesmas. Esta sendo
afetada por seus problemas de saúde. Particularmente a questão sobre as
alterações da saúde no período do último ano, apesar de não participar da
pontuação dos oito domínios, é relevante como elemento de avaliação da
percepção da doença quando presente na aplicação do questionário (Silqueira,
2005).

Casuística
Foi selecionado um grupo de pessoas da população geral, maiores de 18

anos, divididos em duas unidades de acordo com o tipo de aplicação:
a) Grupo experimental: aplicação por telefone a 30 (trinta) participantes

(15 homens e 15 mulheres).
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b) Grupo controle: aplicação presencial a 30 (trinta) participantes (15 homens
e 15 mulheres);

Metodologia
A aplicação do questionário SF-36 foi realizada pessoalmente ou através

de contato telefônico, sempre pela mesma entrevistadora. Dada a especificidade
de cada tipo de aplicação, foram feitos os esclarecimentos necessários aos
participantes da pesquisa. Cada um era contatado e previamente esclarecido
quanto aos propósitos, procedimento e grau de risco da pesquisa à sua saúde (no
momento da aplicação, para o grupo presencial; e pessoalmente, antes da
aplicação, para o grupo a ser contatado por via telefônica). Dada a sua
concordância, a pessoa assinou o termo de consentimento livre e esclarecido na
pesquisa.

4. Resultados
De acordo com o critério de validação para a língua portuguesa, após a

aplicação do questionário SF-36, as respostas obtidas nos 36 itens foram
compiladas em oito domínios (capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado
geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental).
Assim, foram obtidas as somas dos pontos em cada item relativo a cada domínio,
utilizando a seguinte fórmula para cada domínio (Ciconelli e outros, 1999, Pimenta
e outros, 2008):

Yij =(Xij – Min.j / Max. j – Min.j)x100, sendo:
i: 1,2,3,...30 (índice do participante);
j: capacidade funcional, aspectos físicos... (cada um dos domínios);
Yij: valor transformado do participante i, domínio j;
Xij: valor do domínio j, do participante i;
Mín j: valor mínimo possível para o domínio j;
Máx j: valor máximo possível para o domínio j.

A pontuação final pode variar de zero a 100, sendo zero correspondente ao
pior estado geral de saúde, e 100, ao melhor. Os resultados foram avaliados
quanto à sua significância estatística através do programas Excel 2007 e Biostat
2009.

Os resultados da análise estatística da aplicação alternativa (por telefone)
proposta por este estudo, em comparação à aplicação presencial são
apresentados posteriormente. Os resultados finais em relação ao tipo de
aplicação estão apresentados, em relação ao sexo dos participantes, nas Tabelas
1 e 2. A Tabela 3 apresenta os resultados do total de pontos (soma de pontos de
todos os aspectos) com relação ao sexo e ao tipo de aplicação.
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Tabela 1: Resultados dos aspectos do questionário SF-36 em sujeitos (do sexo
masculino) obtidos nas aplicações por via presencial e por telefone.

Masculino Presencial Telefone
Aspecto Média Desvio padrão Média Desvio padrão Teste t(p)

Capacidade funcional 95,3 6,11 88,3 24,42 42,37%
Aspectos físicos 93,30 14,84 86,3 25,45 11,56%

Dor 80 17,32 72,7 22,49 78,28%
Estado geral da saúde 64,7 16,85 60,1 20,63 28,08%

Vitalidade 59 13,26 54,8 17,83 25,66%
Aspectos sociais 75,8 22,89 71,3 27,34 42,35%

Aspectos emocionais 73,3 42,16 72,5 42,51 40,40%
Saúde mental 66,9 18,8 61,8 22,4 29,08%

Total de pontos 115,53 11,8 106,81 29,67 49,03%
Idade (anos) 24,27 8,66 23,14 9,67 50,06%

De acordo com os resultados do teste t (homocedástico, bicaudal, 0,05),
apresentados na Tabela 1, não houve diferença significante entre as médias de
todos os aspectos analisados na população masculina.

Tabela 2: Resultados dos aspectos do questionário SF-36 para os sujeitos (do
sexo feminino) obtidos nas aplicações por via presencial e por telefone.

Feminino Presencial Telefonema
Aspecto Média Desvio padrão Média Desvio padrão Teste t(p)

Capacidade funcional 92,3 7,8 83,6 26,12 88,23%
Aspectos físicos 91,70 15,53 87 28,04 28,49%

Dor 68 15,21 60,3 20,17 23,69%
Estado geral da saúde 71,3 16,74 64,4 22,78 76,26%

Vitalidade 53 18,3 51,9 17,95 15,70%
Aspectos sociais 78,3 25,21 74,2 26,48 84,40%

Aspectos emocionais 75,6 32,04 76,4 33,67 57,91%
Saúde mental 72,8 9,94 67,9 20,2 94,70%

Total de pontos 115,53 10,8 106,03 32,51 67,98%
Idade (anos) 22,8 4,02 20,26 5,66 29,36%

De acordo com os resultados do teste t (homocedástico, bicaudal, 0,05),
apresentados na Tabela 2, não houve diferença significativa entre as médias de
todos os aspectos analisados na população feminina.

De acordo com os resultados do teste t (homocedástico, bicaudal, 0,05)
não houve diferença significante entre as médias de todos os subgrupos
analisados quanto à aplicação: feminino (presencial e telefonema) e masculino
(presencial e telefonema). Consequentemente, não houve diferença significativa
quando avaliado o número total de participantes da aplicação por telefone em
relação ao de aplicação presencial.
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Tabela 3 – Resultados do total de pontos dos participantes obtidos através da
aplicação (presencial e por contato telefônico) do questionário SF-36.

N Média Desvio-padrão Teste t(p)
Fem (presencial) 15 115,53 10,80
Fem (telefonema) 15 117,66 16,60 67,0%
Masc (presencial) 15 115,53 11,80
Masc (telefonema) 15 118,26 9,49 49,0%
Total (presencial) 30 115,53 1,11
Total (telefonema) 30 117,96 13,29 44,0%

O perfil da dispersão dos dados obtidos pela soma de pontos no SF-36
para os participantes do sexo masculino e feminino estão apresentadas no
Gráfico 1.

Gráfico 1 - Pontos totais obtidos no Questionário SF-36 para os participantes do sexo
masculino (aplicação por telefone e pessoal) e do sexo feminino (aplicação por telefone e
pessoal.)

5. Discussão
Não foram evidenciadas diferenças estatísticas significantes entre as

médias de todos os domínios analisados e para o total de pontos obtidos pelos
participantes, tanto quanto ao sexo, como para o número total deles, quando
comparados os tipos de aplicação: presencial e por telefone. Esta evidência
permite inferir a equidade destas duas formas de aplicação para o SF-36.

Considerando que a grupo analisado neste estudo foi selecionado entre
indivíduos da população em geral e a média da faixa etária dos participantes
abaixo dos 25 anos, supõe-se que eles apresentem baixo comprometimento de
saúde. Desta forma, em concordância com o esperado, a média de pontos foi
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acima de 50 para todos os domínios em ambos os sexos. Contudo, deve-se
destacar que os resultados do aspecto estado geral da saúde e saúde mental
dos participantes, apesar de acima da média, demonstram a presença de maior
comprometimento da saúde em geral, bem como mental, dos participantes do
sexo masculino.

Os domínios que apresentaram valores mais elevados, para ambas as
formas de aplicação (presencial e telefone), em ambos os sexos, foram a
capacidade funcional e os aspectos físicos, dados que demonstram os baixos
níveis de limitação física dos participantes deste estudo, para execução de suas
atividades diárias ou relacionadas ao trabalho. Por outro lado, valores mais baixos
foram encontrados no de vitalidade, demonstrando que apesar da ausência de
limitações físicas, há indícios de fadiga ou de baixa energia para execução das
tarefas, tanto para os homens como para as mulheres. Deve-se considerar que
há comprometimentos nas atividades, em decorrência do domínio dor, com maior
intensidade para as participantes do sexo feminino, comparado aos resultados
expressivamente mais elevados dos escores deste aspecto para os participantes
do sexo masculino.

6. Conclusões
A busca de uma forma alternativa de aplicação à distancia, que permita

uma avaliação empírica da qualidade de vida, vem de encontro com a
particularidade dos procedimentos terapêuticos destinados a pacientes em
tratamentos ambulatoriais de diversas enfermidades, onde ocorrem contatos
periódicos com a equipe multidisciplinar para avaliações de controle. Desta forma,
dispor de um instrumento confiável para  análise de aspectos da qualidade de
vida à distância pode ser mais um recurso de aproximação e acompanhamento
dos pacientes. Este estudo buscou apresentar uma análise da viabilidade de
uma forma de aplicação alternativa (via telefonema) do questionário SF-36,
instrumento já fundamentado e reconhecido no meio científico, para abordagem
da qualidade de vida de pacientes e pessoas saudáveis.

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, há equidade das duas
formas de aplicação (presencial e telefonema), o que permite considerar a
tendência de validade do uso deste questionário (por telefone) como instrumento
de avaliação da qualidade de vida mas com devidos cuidados.

É imprescindível o desenvolvimento de estudos posteriores, com maior
número de participantes e/ou para condições clínicas específicas, no sentido de
corroborar os resultados apresentados.
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