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RESUMO 

 

RUGNO, Fernanda Capella. Validação da versão adaptada para o português do Brasil da 

Palliative care Outcome Scale (POS). 2017. 138f. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

Os Cuidados Paliativos (CPs) são imprescindíveis para o tratamento integral e humanizado de 

pessoas com doenças crônico-degenerativas potencialmente fatais. As avaliações, além de 

direcionarem a prática clínica dos profissionais, também revelam o impacto da doença no 

cotidiano dos pacientes; as avaliações de Qualidade de Vida (QV) tornam-se necessárias no 

contexto dos CPs e podem ser feitas por meio da utilização de instrumentos de medidas de 

construtos que sejam válidos e confiáveis. A escala Palliative care Outcome Scale (POS), 

desenvolvida na Inglaterra e amplamente difundida na literatura internacional, mostrou-se 

válida e confiável para avaliar a QV de pacientes em CPs.  Logo, o objetivo deste estudo foi 

validar, para o português do Brasil, a versão self (destinada ao paciente) da POS (a POS-Br). 

Trata-se de um estudo metodológico, do tipo transversal, de caráter quantitativo e descritivo, 

com pacientes oncológicos em CPs. Foram realizadas as etapas de adaptação cultural, 

validação semântica, teste piloto e etapa de campo. O cenário de estudo foi um hospital 

público, universitário, de elevada complexidade, localizado no interior do Estado de São 

Paulo. A coleta de dados contou com 21 participantes no pré-teste, 50 participantes no teste 

piloto e 200 participantes na etapa de campo. Foram aplicados os instrumentos: POS-Br 

(versão self adaptada), questionário de caracterização clínica e sociodemográfica e o 

European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnarie 

Core 30 (EORTC QLQ-C30); além desses, foram aplicados também questionários de 

validação semântica e de avaliação geral da POS-Br (pré-teste). A fidedignidade foi avaliada 

por meio da consistência interna da escala total (alfa de Cronbach); a estrutura fatorial da 

escala foi verificada pela Análise Fatorial Confirmatória (AFC); e a validade de construto foi 

avaliada através da validade convergente (assumindo correlações entre a POS-Br e o EORTC 

QLQ-C30). Durante a validação semântica (pré-teste), podem-se perceber a aceitação e a 

compreensão dos pacientes acerca da POS-Br. Todos os pacientes consideraram os itens da 

POS-Br relevantes para a sua situação/condição clínica. A fidedignidade da escala foi 

comprovada pelo alto grau de consistência interna, com valor do coeficiente alfa de Cronbach 

de 0,82. A escala POS-Br manteve sua estrutura fatorial de dois fatores, nomeados fator 1 

―POS-Br – Psicológico‖ e fator 2 ―POS-Br – Atendimentos nos CPs‖, com valores de 

RMSEA = 0,072, CFI = 0,992 e TLI = 0,987. Em relação à validade de construto, foi 

observada validade convergente adequada (correlações superiores a 0,4) para o fator 1 e o 

domínio ―funcionamento emocional‖, fator 1 e os sintomas ―fadiga‖ e ―dor‖, o fator 2 e os 

domínios ―funcionamento social‖ e ―desempenho de papel‖. O modelo de risco proporcional 

de Cox mostrou que, a cada ponto obtido na escala POS-Br, o risco de morte aumentou em 

12,6%. Os resultados encontrados apontam que a POS-Br é um instrumento válido e 

fidedigno que poderá ser incluído na prática clínica e nas pesquisas com pacientes em CPs. 

 

Palavras-chaves: Cuidados Paliativos, Validação de Instrumento, Qualidade de Vida. 

 



 

ABSTRACT 

 

RUGNO, Fernanda Capella. Validation of the adapted Brazilian Portuguese version of 

Palliative care Outcome Scale (POS). 2017. 138f. Thesis (Doctorate) – Ribeirão Preto 

Nursing School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

Palliative Care (PC) is essential for the comprehensive and humanized treatment of people 

with potentially fatal chronic-degenerative diseases. The evaluations, besides directing the 

clinical practice of the professionals, also reveal the impact of the disease in the daily life of 

the patients; Quality of life (QoL) assessments are necessary in the context of PC, and they 

can be made through the use of valid and reliable construct measurement instruments. The 

Palliative care Outcome Scale, developed in England and widely disseminated in the 

international literature, proved to be valid and reliable for assessing the QoL of patients in 

PC.Therefore, the purpose of this study was to validate, for the Portuguese of Brazil, the self 

version (intended for patient) of the POS (the POS-Br). This is a validation study of scale, 

cross-sectional, quantitative and descriptive, with oncology patients in PC. The cultural 

adaptation, semantic validation, pilot study and the field phase were undertaken. The study 

setting is a public, tertiary university hospital care in the state of São Paulo. Data collection 

included 21 participants in the pre-test, 50 participants in the pilot test and 220 participants in 

the field phase. The following instruments applied was: POS-Br (revised), clinical and 

sociodemographic characteristics questionnaire and the European Organization for Research 

and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnarie Core 30 (EORTC QLQ-C30); apart 

from these questionnaires, the semantic validation and general evaluation of POS-Br (pre-test) 

were also applied. Reliability was assessed by the internal consistency of the full scale 

(Cronbach's alpha); the factorial structure of the scale was verified by Factorial Confirmatory 

Analysis (AFC); and construct validity was assessed by convergent validity (assuming 

correlations between the POS-Br and the EORTC QLQ-C30). During the semantic validation 

(pre-test), the patient's acceptance and understanding of the POS-Br. 100% of the patients 

considered POS-Br items relevant to their clinical situation / condition. The reliability of the 

scale was evidenced by the high degree of internal consistency, with Cronbach's alpha 

coefficient value of 0.82. The POS-Br scale maintained its factorial structure of two factors, 

named factor 1 "POS-Br - Psychological" and factor 2 "POS-Br - Attendance in PC", with 

RMSEA values = 0,072, CFI = 0,992 and TLI = 0,997. Regarding construct validity, adequate 

convergent validity (correlations bigger than 0.4) for factor 1 and the "emotional functioning" 

domain, factor 1, and "fatigue" and "pain" symptoms, factor 2 and "Social functioning" and 

"paper performance" domains. The Cox proportional hazards model showed that at each point 

obtained on the POS-Br scale the risk of death increased by 12.6%. The results point to 

validity and reliability of the POS-Br, an instrument that can be included in clinical practice 

and research with patients in PC. 

 

Keywords: Palliative Care, Instrument Validation, Quality of Life. 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

RUGNO, Fernanda Capella. La validación de la versión adaptada para el portugués de Brasil 

del Palliative care Outcome Scale (POS). 2017. 138f. Tesis (Doctorado) – Escuela de 

Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

Los Cuidados Paliativos (CPs) son imprescindibles para el tratamiento integral y humanizado 

de personas con enfermedades crónico-degenerativas potencialmente fatales. Las 

evaluaciones, además de orientar la práctica clínica de los profesionales, también revelan el 

impacto de la enfermedad en el cotidiano y en la vida de los pacientes; las evaluaciones de 

Calidad de Vida (CV) se toman necesarias en el contexto de los CP, y las mismas pueden ser 

hechas mediante la utilización de instrumentos de medidas de construcciones que sean válidos 

y confiables. La escala Palliative care Outcome Scale (POS), desarrollada en Inglaterra y 

ampliamente difundida en la literatura internacional, se mostró válida y confiable para evaluar 

la CV de pacientes en CPs. El objetivo de este estudio fue validar, para el portugués de Brasil, 

la versión self (destinada al paciente) del instrumento POS (la POS-Br). Se trata de un estudio 

metodológico, del tipo transversal, de carácter cuantitativo y descriptivo, con pacientes 

oncológicos en CPs. Se realizaron las etapas de adaptación cultural, validación semántica, 

prueba pprevia y etapa de campo. El escenario de estudio fue un hospital público, 

universitario, de alta complejidad, ubicado en el interior del Estado de São Paulo. La 

recolección de datos contó con 21 participantes en el pre-test, 50 participantes en la prueba 

previa y 200 participantes en la etapa de campo. Se aplicaron los instrumentos: POS-Br 

(versión auto adaptada), cuestionario de caracterización clínica y sociodemográfica y el 

European Organization for Research and Treatment del Cancer Quality of Life Questionnarie 

Core 30 (EORTC QLQ-C30); Además de estos, fueran aplicados cuestionarios de validación 

semántica y de evaluación general de la POS-Br (pre-test). La fidedignidade se evaluó 

mediante la consistencia interna de la escala total (alfa de Cronbach); la estructura factorial de 

la escala fue verificada por el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC); y la validez de 

constructo fue evaluada a través de la validez convergente (asumiendo correlaciones entre 

POS-Br y EORTC QLQ-C30). Durante la validación semántica (prueba previa), se puede 

percibir la aceptación y la comprensión de los pacientes acerca de POS-Br. El 100% de los 

pacientes consideró los elementos de la POS-Br relevantes para su situación / condición 

clínica. La fiabilidad de la escala fue comprobada por el alto grado de consistencia interna, 

con valor del coeficiente alfa de Cronbach de 0,82. La escala POS-Br mantuvo su estructura 

factorial de dos factores, denominados factor 1 "POS-Br - Psicológico" y factor 2 "POS-Br - 

Atendimientos en los CPs", con valores de RMSEA = 0,072, CFI = 0,992 y TLI = 0,987. En 

relación a la validez de constructo, se observó validez convergente adecuada (correlaciones 

superiores a 0,4) para el factor 1 y el dominio "funcionamiento emocional", factor 1 y los 

síntomas "fatiga" y "dolor", el factor 2 y los " "Funcionamiento social" y "rendimiento de 

papel". El modelo de riesgo proporcional de Cox mostró que, a cada punta obtenida en la 

escala POS-Br, el riesgo de muerte aumentó en un 12,6%. Los resultados encontrados apuntan 

que la POS-Br es un instrumento válido y fidedigno que podrá ser incluido en la práctica 

clínica y en las investigaciones con pacientes en CP. 

 

Palabras llave: Cuidados Paliativos, Validación de Instrumento, Calidad de Vida. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Meu avô sempre dizia que existe o tempo da travessia, quando nós devemos buscar 

novos caminhos, nos aprimorar, nos reinventar... E foi essa filosofia que me trouxe até aqui. 

Possivelmente ela também guiou a minha formação acadêmica e profissional.  

Eu ingressei no curso de Terapia Ocupacional pela Universidade Estadual Paulista 

"Júlio de Mesquita Filho" - UNESP em 2008. Desde então, fui membro do Grupo de Pesquisa 

"Diferença, Desvio e Estigma", coordenado pelo Prof. Dr. Sadao Omote.  

Concomitantemente à minha graduação acadêmica, houve um acontecimento familiar 

que abalou as minhas estruturas (na época, eu não imaginava o quanto esse acontecimento 

estaria associado às minhas escolhas e aprimoramento profissional). Meu avô foi 

diagnosticado com câncer de sítio primário desconhecido, com metástase em fígado e baço. 

A má notícia foi impactante para toda a família (mas principalmente para o meu avô); o 

estigma que ele associava ao câncer (e que lhe trouxe sentimentos como culpa, vergonha e 

remorso) interferiu na sua comunicação (com a família e equipe de saúde) e nas suas 

estratégias de enfrentamento. Ele faleceu 4 meses após o diagnóstico, em extrema agonia e 

sofrimento, preso às margens de si mesmo.  

Não é necessário dizer que meus tempos subsequentes foram marcados por 

sentimentos de revolta e solidão. E quem (ou melhor, o que) me ajudou a superar esse 

descaminho foi a pesquisa científica. Assim eu iniciei o meu primeiro novo caminho. A partir 

das orientações do Prof. Sadao (somando com a minha vivência pessoal), nós resolvemos 

trazer luz para as discussões que envolviam a estigmatização do câncer. Foi quando nasceu o 

projeto de pesquisa “Concepções de estudantes universitários das áreas de saúde e educação 

acerca do câncer”, posteriormente intitulado como “A Influência da Formação Acadêmica 

na Concepção do Câncer” (2009-2011).  

O projeto contou com o apoio e financiamento da agência de fomento Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e, inclusive, recebeu uma menção 

honrosa no XXIII Congresso de Iniciação Científica da UNESP, em 2011. O desenvolvimento 

dessa pesquisa fomentou a necessidade de mudanças de concepções (que precisam deixar de 

ser baseadas no senso comum e ser embasadas cientificamente). As concepções deveriam 

mudar ao longo da formação acadêmica, o que não foi evidenciado no estudo (a maioria das 

respostas dos estudantes universitários foi alicerçada por conceitos negativos em relação ao 

câncer). Os resultados encontrados permitiram o início de novas pesquisas relacionadas à 

temática (que vem sido difundida pelo Grupo de Pesquisa “Diferença, Desvio e Estigma”).  
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Estes eventos marcaram o meu segundo novo caminho.  

Com o objetivo de continuar estudando a temática câncer, entrei em contato com o 

Dr. Carlos Eduardo Paiva (um médico-pesquisador que eu havia conhecido em um congresso 

de Cuidados Paliativos durante a graduação) e manifestei o meu interesse em desenvolver 

um projeto de pesquisa sob orientação dele, pelo programa de pós-graduação ao qual ele 

estava vinculado (o Instituto de Ensino e Pesquisa da Fundação PIO XII – Hospital de 

Câncer de Barretos). Assim, em fevereiro de 2012, logo após o término da graduação, eu 

iniciei o meu Mestrado em Oncologia, com o projeto “Avaliação da fase de transição para 

cuidados paliativos exclusivos em pacientes com cânceres de mama e ginecológico 

avançados”. Este projeto também teve financiamento da agência de fomento FAPESP (2012- 

2013).  

Durante o desenvolvimento desse projeto, participei ativamente em outros projetos do 

Grupo de Pesquisa "Cuidados Paliativos e Qualidade de Vida" (colaborando com as 

publicações de artigos). Ademais, os resultados encontrados a partir da minha dissertação 

renderam um prêmio de melhor trabalho científico no I Simpósio de Qualidade de Vida 

Relacionado à Saúde do Hospital de Câncer de Barretos (2014), juntamente com duas 

publicações internacionais.  

Ao mesmo tempo (especificamente de fevereiro a dezembro de 2013) concluí uma pós-

graduação lato sensu (Especialização em Dor, pelo Hospital Israelita Albert Einstein), que 

favoreceu o embasamento teórico-prático da minha atuação profissional como Terapeuta 

Ocupacional.  

Foi também no Hospital de Câncer de Barretos (momentos antes da minha defesa do 

Mestrado em dezembro de 2013) que me lancei para minha primeira experiência 

profissional. Naquela ocasião, surgiu uma oportunidade e fui contratada como Terapeuta 

Ocupacional do Hospital São Judas Tadeu, da Unidade de Cuidados Paliativos e Dor do 

Hospital (público adulto e idoso); após um ano de atuação nessa unidade, fui transferida 

para o Ambulatório de Transplante de Medula Óssea e Hematologia (público infanto-

juvenil), ampliando o meu repertório e experiência profissionais.  

Faz-se necessário ressaltar que, ao longo dessa minha prática profissional, eu estive 

em contato com uma das precursoras do campo da Terapia Ocupacional em Contexto 

Hospitalar e Cuidados Paliativos: a Profa. Dra. Marysia Mara Rodrigues do Prado De 

Carlo. Essa aproximação e a troca de conhecimento marcaram o início do meu terceiro novo 

caminho.  
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Eu participava mensalmente das reuniões de seu Grupo de Pesquisa "Laboratório de 

Investigação sobre a Atividade Humana (LIATH)". E foi durante estes encontros, nos quais 

discutíamos constantemente a dificuldade de mensuração da Qualidade de Vida das pessoas 

em Cuidados Paliativos, que a professora levantou a proposta de darmos continuidade, 

juntas, à validação da Palliative care Outcome Scale (POS), feita inicialmente por Correia 

(em 2012).  

Assim, em agosto de 2014,  ingressei no Doutorado pelo Programa de Pós-graduação 

Enfermagem em Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade 

de São Paulo (EERP-USP), com o projeto “Validação da versão adaptada para o português 

do Brasil da Palliative care Outcome Scale (POS)”, sob orientação da Profa. Dra. Marysia 

Mara Rodrigues do Prado De Carlo.  

Dizer o quanto eu me sinto privilegiada e honrada pela minha trajetória até aqui se 

torna redundante. Eu cresci cercada de amor e conhecimento, fiz minhas escolhas e busquei 

as oportunidades. Todas as pessoas que passaram pela minha vida (em âmbito pessoal, 

profissional e/ou científico) foram essenciais para a constituição do meu “eu” e para a 

criação dos meus “novos caminhos”.  

Para mim, este projeto é muito mais que a validação de um instrumento. Eu espero 

convertê-lo em um caminho. E que este novo caminho não seja apenas “meu”, mas que eu 

possa compartilhá-lo, para que se torne um caminho a ser enveredado por outras pessoas, e 

que as conduza a descobertas de outros “eus” e “seus”. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Cuidados Paliativos e Qualidade de Vida 

 

Os Cuidados Paliativos (CPs) estão historicamente associados ao conceito de Hospice, 

cujos princípios básicos foram difundidos pela inglesa Cicely M. S. Saunders (LUTZ, 2011) 

na década de 60 do século passado. Estimulado pelas ideias de Elizabeth Kubler-Ross
 
(1969) 

e pelo movimento Hospice, por volta de 1975, Baulfort Mount cunhou o termo Palliative 

Care para descrever os cuidados integrais que começaram a ser oferecidos no Canadá para 

pessoas com doenças crônico-degenerativas potencialmente fatais (HANKS, 2008; HUI et al., 

2011). Segundo a Organização Mundial da Saúde, os CPs são prioridade no cuidado dessas 

doenças crônico-degenerativas, pela definição que se segue:  

 

―Um conjunto de medidas capazes de prover uma melhor qualidade 

de vida ao doente que tem uma doença que ameaça a continuidade da 

vida e seus familiares através do alívio da dor e dos sintomas 

estressantes, utilizando uma abordagem que inclui o suporte 

emocional, social e espiritual, aos doentes e seus familiares, desde o 

diagnóstico da doença ao final da vida e estendendo-se ao período de 

luto‖ (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). 

 

De acordo com o National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (LEVY et al., 

2011), os CPs devem ser integrados ao tratamento antineoplásico desde o momento do 

diagnóstico e não somente no final de vida. Quando esses cuidados simultâneos não ocorrem, 

o painel de especialistas do NCCN sugere como elegíveis para os CPs os pacientes com 

sintomas não controlados e⁄ou comorbidades físicas e condições psicossociais relevantes 

(como por exemplo, funcionalidade de acordo com a Escala de Karnofsky igual ou menor a 

60%, ocorrência de síndrome da veia cava superior, compressão medular, caquexia, 

hipercalcemia, delirium, entre outros), além da expectativa de vida estimada menor que 12 

meses.  

O estudo de Temel et al. (2010) foi o primeiro ensaio clínico randomizado a 

comprovar a eficácia e importância dos CPs e de seu encaminhamento precoce para a 

qualidade de vida (QV) e sobrevida de pacientes oncológicos. Os resultados mostraram que 

pacientes com câncer de pulmão avançado em tratamento antineoplásico apresentavam níveis 

mais adequados de QV, menores escores de ansiedade e depressão e tinham 2,7 meses a mais 
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de sobrevida quando recebiam CPs desde o início do tratamento quimioterápico em 

comparação com os que recebiam tratamento tradicional.  

Outro benefício dos CPs parece ser a diminuição de procedimentos invasivos 

desnecessários no final de vida. A internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 

realização de quimioterapia em final de vida são dois procedimentos claramente invasivos. No 

estudo de Temel et al. (2010), os pacientes realizaram menos quimioterapia nos últimos 15 

dias de vida quando recebiam CPs precocemente. 

Bakitas et al. (2009)
 
conduziram um ensaio clínico randomizado (ENABLE II) e 

mostraram que os CPs oferecidos por meio de estratégias psicoeducativas também eram 

capazes de diminuir a incidência de transtorno do humor e melhorar a QV de pacientes com 

câncer avançado; houve ainda um aumento de 5,5 meses na sobrevida dos pacientes (porém 

esse resultado não apresentou significância estatística). É importante ressaltar que tanto no 

estudo de Temel et al. (2010) quanto no estudo de Bakita et al. (2009) as avaliações de 

sobrevivência foram análises post hoc (não planejadas antes do estudo).  

Alguns desfechos avaliados na prática oncológica são mensurados e reportados pelos 

profissionais de saúde, como por exemplo, as avaliações de toxicidade aos tratamentos 

antineoplásicos. No entanto, em relação à avaliação da QV, que é uma avaliação subjetiva, 

valorizam-se sobremaneira as informações relatadas pelos próprios pacientes (―patient-

reported outcomes”) (OSOBA, 2011). Os sintomas e o declínio funcional, vivenciados pelos 

pacientes, são frequentemente não mensuráveis e, desta forma, os seus relatos tornam-se 

necessários e imprescindíveis para direcionar as ações dos profissionais de saúde. 

Dentre os desfechos clínicos pesquisados na oncologia, as avaliações das curvas de 

sobrevivência e dos escores de QV tornaram-se os mais importantes na atualidade. A 

avaliação da QV é ainda mais relevante dentro de um contexto paliativo (OSOBA, 2011).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a QV deve ser compreendida 

como ―a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativa, padrões e 

preocupações‖ (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995).  

Há duas tendências quanto à conceituação do termo QV (SEIDL; ZANNON, 2004): o 

conceito geral de QV (que não faz referência a disfunções ou agravos a saúde) e o conceito 

Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS), um conceito mais específico, definido 

como o ―valor atribuído à vida, ponderado pelas deteriorações funcionais; as percepções e 

condições sociais que são induzidas pela doença, agravos, tratamento; e a organização política 

e econômica do sistema assistencial‖ (AUQUIER; SIMEON; MENDIZAGAL, 1997).  
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Para Hearn e Higginson (1999), tanto o conceito geral de QV como o conceito 

―patient-reported outcomes” são essenciais para o contexto dos CPs; esses conceitos 

embasaram o desenvolvimento da Palliative care Outcome Scale (POS). No presente estudo, 

foram adotados os conceitos QV e ―patient-reported outcomes”.  

 

1.2 Medidas de avaliação da Qualidade de Vida (QV) 

 

O encaminhamento precoce a um serviço de CPs possibilita a avaliação, o manejo e o 

alívio adequados de dor, de sintomas físicos e dos sofrimentos psicossocial e espiritual e 

contribui para o planejamento do final de vida. Consequentemente, contribui para a melhora 

da QV global
 
(WENTLAND et al., 2012).  

Existem inúmeros instrumentos desenvolvidos para a avaliação da QV global, que 

podem ser classificados como genéricos ou específicos (BAARS et al., 2005; DANTAS; 

SAWADA; MALERBO, 2003). Para a população oncológica, os questionários genéricos 

mais utilizados são o European Organization for the Research and Treatment of Cancer 

Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ-C30) e o Functional Assessment of 

Cancer Therapy-General (FACT-G), sendo que ambos têm um núcleo central e suplementos 

direcionados para neoplasias, sintomas ou tratamentos específicos (LUCKETT et al., 2010; 

LUCKETT et al., 2011). 

Há também os instrumentos que avaliam a QV de pacientes em CPs. A partir de uma 

revisão integrativa da literatura (CORREIA; DE CARLO, 2012), foram identificadas diversas 

escalas, como por exemplo, o McGill Quality of Life Questionnaire-Cardiff Short Form 

(MQOL-CSF) (LUA et al., 2005); Hospice Quality of Life Scale (HQLS) (KIM et al., 2009); 

Palliative Care Quality of Life Instrument (PQLI) (MYSTAKIDOU et al., 2004); African 

Palliative Outcome Scale (APCA POS) (HARDING et al., 2010); Edmonton Symptom 

Acessment Scale (ESAS) (MORO et al., 2006), European Organization for Research and 

Treatment of Cancer Quality of Life Questionnarie Core 15 PAL (EORTC QLQ-C15-PAL) 

(GROENVOLD et al., 2006) e Palliative care Outcome Scale (POS) (HEARN; 

HIGGINSON, 1999). 

Juntamente com os instrumentos desenvolvidos pela European Organization for 

Research and Treatment of Cancer (EORTC), os instrumentos desenvolvidos pelo POS Team 

estão entre os mais traduzidos para vários idiomas. A POS já foi traduzida para onze línguas: 

mandarim, holandês, francês, alemão, italiano, japonês, português (Portugal), espanhol 

(Argentina e Espanha), norueguês, punjab e urdu (POS TEAM, 2017). 
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Por ser uma escala curta (11 itens) e de fácil aplicabilidade, a POS vem sendo bastante 

utilizada tanto na pesquisa e no ensino em CPs, quanto na prática clínica da equipe de CPs 

(ASPINAL et al., 2002).   

 

1.3 Palliative care Outcome Scale (POS) 

 

Desenvolvida originalmente na Inglaterra (HEARN; HIGGINSON, 1999), para 

adultos e idosos, a POS caracteriza-se como uma escala de avaliação de resultados em CPs, 

com ênfase na QV de pessoas com doenças crônicas que ameaçam a vida.  

A POS apresenta duas versões: a versão proxy, elaborada para a avaliação dos 

profissionais de saúde, e que inclui um item adicional acerca do desempenho clínico do 

paciente (ECOG performance status); e a versão self, que se destina ao paciente com doença 

avançada (―patiente-reported outcomes‖), sendo ela, preferencialmente, autoaplicável ou 

aplicada pelos cuidadores e/ou avaliador.  Há, também, duas versões diferentes da POS para a 

escala self e para a proxy; o que as difere é o item de número 7; na versão 1, este conta com a 

expressão ―sentiu que sua vida vale a pena‖ (estado emocional), mas na versão 2, essa 

expressão foi substituída pela palavra ―deprimido‖ (condição clínica) para verificar se há 

alterações psíquicas.  

O processo de validação da POS versões self e proxy foi concluído na Espanha 

(SERRA-PRAT et al., 2004), na Alemanha (BAUSEWEIN et al., 2005), na Argentina 

(EISENCHLAS et al., 2008), na Itália (COSTANTINI et al., 2016); em Portugal foi validada 

somente a versão self (LOPES; PINTO, 2008). A validação da POS para o português do 

Brasil foi finalizada na presente pesquisa. 

A POS é composta por 11 itens, incorporando aspectos sobre os sintomas físicos e 

psicológicos, considerações espirituais, preocupações práticas e psicossociais (cujas respostas 

são dadas em escala likert de 5 pontos, com exceção do item 9, de 3 pontos) e uma pergunta 

aberta referente aos principais problemas vivenciados pelo paciente. A escala da equipe de 

saúde contém, ainda, uma subescala que avalia o estado funcional do paciente (ECOG 

Performance Status). Os escores da POS variam de zero a 40 pontos, sendo que 0 representa 

melhor QV e 40, pior QV (BAUSEWEIN et al., 2005; EISENCHLAS et al., 2008; SERRA-

PRAT et al., 2004). 

Os itens 3, 6, 7 e 8 refletem o bem-estar psicológico e a QV dos pacientes; escores 

mais altos nestes itens sugerem sofrimento psíquico (angústia existencial, ansiedade e 

depressão). A qualidade dos CPs recebido é representada pelos itens 5, 9 e 10; os escores mais 
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altos nestes três itens indicam insatisfação com o atendimento nos CPs. Os itens 1, 2, 4 e 11 

devem ser considerados de forma independente. Ademais, quando analisados em conjunto, os 

11 itens abrangem os seguintes domínios: dor, sintomas em geral, bem-estar psicológico, 

ansiedade da família, qualidade do CPs e dificuldades pessoais e financeiras (SIEGERT et al., 

2010). 

A importância da validação da POS para o português do Brasil foi apresentada no 

artigo de revisão integrativa da literatura ―A Palliative Outcome Scale (POS) aplicada à 

prática clínica e pesquisa: uma revisão integrativa‖ (RUGNO; DE CARLO, 2016). 

A amostra final desse artigo constituiu-se de 11 artigos. Na análise dos dados, os 

estudos selecionados foram classificados em duas unidades/categorias de análise. Dentre os 

estudos que utilizaram a POS como recurso na pesquisa (primeira unidade de análise), foram 

identificados três subtemas principais: 1) dimensões da POS – no qual a análise fatorial 

confirmatória realizada por Siegert et al. (2010) determinou a existência de dois fatores na 

escala;  2) comparação da POS com os instrumentos de avaliação – citando o EuroQoL (EQ-

5D) e a Herth Hope Índex (HIGGINSON; DONALDSON, 2004) ) além de Rotterdam 

Symptom Checklist (RSCL) e o Brief Pain Inventary (BPI) (PELAYO-ALVAREZ et al., 

2013);  3) o uso da POS para o desenvolvimento e validação de novos instrumentos – como a 

validação da German Hospice and Palliative Care Evaluation (HOPE) Symptom and Problem 

Checklist (HOPE-SP-CL)
 
(STIEL et al., 2012) e o desenvolvimento da Advanced Cancer 

Patients’ Distress Scale (ACPDS) (FISCHBECK et al., 2012). 

Em relação aos estudos que utilizam a POS como recurso na prática clínica (segunda 

unidade de análise), pode-se constatar que a POS tem sido utilizada para avaliar a QV de 

pacientes em CPs com diagnóstico oncológico e não-oncológico (subtema 1), como: doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (BAUSEWEN et al., 2010); doença de Parkinson, 

atrofia de múltiplos sistemas ou paralisia supranuclear progressiva (SALEEM et al., 2012). 

Os estudos também demonstraram a concordância entre a percepção do paciente e cuidador 

principal em relação à QV (HIGGINSON; GAO, 2008) (subtema 2); e os problemas de 

comunicação com a equipe de CPs (subtema 3) (JUSTO-ROLL; SIMMS; HARDING, 2009). 

Por fim, no subtema 4, foi vista a discrepância entre a percepção do paciente e a percepção do 

médico em relação a QV: os resultados de comparação da POS proxy com a POS self 

mostraram a ―superestimação dos sintomas psicológicos e informações fornecidas‖ e a 

―subestimação de sintomas físicos‖ (PELAYO-ALVAREZ et al., 2013). 

Esta revisão integrativa permitiu elucidar a importância da POS, tanto para as 

pesquisas científicas, quanto para a otimização da prática clínica. As autoras mostraram que a 
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POS se destaca como um importante instrumento para a avaliação da QV dos pacientes e 

familiares, da qualidade do atendimento prestado e da organização de serviços de CPs.  

Além da POS, foram construídas outras medidas de avaliação pelo POS Team. A 

APCA POS é uma ferramenta desenvolvida especificamente para o uso na África, aplicada 

em 8 países do Leste e do Sul África (Botswana, Quénia, Malawi, África do Sul, Tanzânia, 

Uganda, Zâmbia e Zimbabwe). Ela contém 10 itens, que abordam os sintomas físicos e 

psicológicos, as preocupações espirituais e emocionais e as necessidades psicossociais dos 

pacientes e seus familiares. A APCA POS apresenta apenas uma versão (versão proxy -  

aplicada pelos profissionais de saúde); o alfa de Cronbach encontrado foi de 0,60. 

(HARDING et al., 2010; NAMISANGO et al., 2007). 

A Palliative care Outcome Scale - Symptoms list (POS-S) é um módulo adicional da 

POS para avaliação de sintomas desconfortáveis. Essa medida compreende 10 sintomas e 2 

perguntas abertas; recomenda-se a sua utilização juntamente com a POS (para apreender 

maiores informações clínicas dos pacientes). Há também a Integrated Palliative care 

Outcome Scale (IPOS), formada a partir da integração dos principais itens da POS e POS-S; e 

a Myeloma Patient Outcome Scale (MyPOS), uma escala projetada para pacientes com 

mieloma. A MyPOS tem 20 itens divididos em 3 subescalas (sintomas físicos, efeitos 

colaterais do tratamento e perspectiva futura) e um único item que aborda imagem corporal. 

Vale ressaltar que tanto a IPOS quanto a MyPOS estão em fase de validação no Reino Unido 

(para análise de suas propriedades psicométricas) (OSBORNE et al., 2015; SCHILDMANN 

et al., 2016). 

Embora todas as medidas de avaliação do POS Team tenham sido desenvolvidas com 

pacientes oncológicos (exceção da APCA POS – desenvolvida com pacientes com Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida), elas podem ser aplicadas para as demais doenças crônicas 

potencialmente fatais (como Esclerose Múltipla, Doença de Parkinson, Doença de Alzheimer, 

Esclerose Lateral Amiotrófica, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Acidente Vascular 

Cerebral etc) (POS TEAM, 2017). 

Dentre todas as ferramentas desenvolvidas pelo POS Team, a POS versão 1 (self e 

proxy) ainda se mantém como a medida mais utilizada globalmente (na Europa, Ásia, 

Austrália e América). Como a POS já foi validada para o espanhol falado na Argentina 

(EISENCHLAS et al., 2008), a disponibilização da POS para o português do Brasil poderá 

contribuir para sua maior aplicação na América Latina. 
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2 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Os CPs são imprescindíveis para o tratamento humanizado às pessoas com doenças 

crônico-degenerativas potencialmente fatais, principalmente quando não é mais possível a 

realização de tratamento modificador da doença (WENTLAND et al., 2012). Dentre os 

desfechos clínicos pesquisados na oncologia, as avaliações das curvas de sobrevivência e da 

QV tornam-se necessárias para direcionar as ações dos profissionais de saúde (LUCKETT et 

al., 2010). Porém, essas avaliações devem ser realizadas a partir de instrumentos de medidas 

de construtos que sejam válidas e confiáveis (PASQUALI, 2011). É isto que essa investigação 

metodologicamente fundamentada (KERLINGER, 1979) fez: validou a POS para os pacientes 

oncológicos em CPs no Brasil.  

Trata-se de um estudo de validação, do tipo transversal, de caráter quantitativo e 

descritivo, que concluiu o processo de validação no Brasil da Palliative care Outcome Scale 

(POS-Br), versão self (destinada ao paciente), iniciado em estudo anterior intitulado 

―Tradução, adaptação cultural e validação inicial no Brasil da Palliative Outcome Scale 

(POS)‖ (CORREIA, 2012).  

A validação final da versão self da POS para o português do Brasil (POS-Br) permite a 

disponibilização da escala para uso como instrumento de coleta de dados nas pesquisas 

científicas e como um recurso da prática clínica, de forma a otimizar o atendimento de 

pacientes oncológicos em CPs. A partir da versão revisada da escala destinada ao paciente 

(POS-Br, versão 6 - aprimorada durante o pré-teste), produziu-se uma versão adequada para a 

aplicação no teste piloto e na etapa de campo.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO: ASPECTOS CONCEITUAIS 

RELACIONADOS À VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

 

3.1 Tradução e Adaptação Cultural de Escalas 

 

O processo de tradução e adaptação cultural de escalas já foi consolidado na literatura 

(GUILLEMIN et al., 1993; BEATON et al., 2000); ele é compreendido pelas etapas 

metodológicas:  tradução inicial (do idioma de origem – comumente feita por dois tradutores); 

síntese das traduções (cujos conteúdos são sintetizados pelos tradutores); back-translation 

(retrotradução) (feita por um terceiro tradutor, que desconhece a versão original); comitê de 

especialistas (que avaliam as equivalências semântica, idiomática, conceitual e cultural entre a 

versão original e a versão traduzida); pré-teste da versão produzida; projeto piloto (a versão 

aprimorada é testada no público-alvo, que deve ser composto por no mínimo 50 sujeitos) 

(BEATON et al., 2000; SAPNAS; ZELLER, 2002). 

Para verificação da equivalência entre a escala produzida e a escala original, os 

especialistas avaliam: a equivalência semântica, que se refere ao significado das palavras 

(gramática e vocabulário); a equivalência idiomática, que considera as expressões coloquiais; 

a equivalência cultural, que se refere às experiências vivenciadas no contexto cultural; a 

equivalência conceitual, que se relaciona às palavras com significado cultural diferente 

(BEATON et al., 2000; GUILLEMIN et al., 1993). 

A tradução e adaptação cultural da POS para o português do Brasil (POS-Br) seguiu 

estas etapas metodológicas: tradução do instrumento de sua língua inglesa para a língua 

portuguesa brasileira, síntese das traduções, retrotradução e revisão pelo comitê de 

especialistas (CORREIA, 2012). 

Após as etapas de tradução e adaptação cultural do instrumento, deve-se investigar se 

a versão traduzida e adaptada demonstra as propriedades de medição necessárias para a 

aplicação pretendida. Isso pode ser verificado por meio das propriedades psicométricas da 

escala. 

 

3.2 Propriedades psicométricas envolvidas no processo de validação 

 

A qualidade das escalas é determinada pelas propriedades psicométricas, dentre as 

quais se destacam a validade, a fidedignidade, a sensibilidade e a especificidade 

(responsividade).  
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3.2.1 Validade 

 

Indica quão bem um instrumento mede o que se propôs a medir (GRANDA-

CAMERON et al., 2008; LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001; PASQUALI, 2011). Existem 

três tipos principais de validade, descritas a seguir: 

 

• Validade de conteúdo: as questões da escala devem abranger todos os aspectos do fenômeno 

estudado. A validade de conteúdo pode ser confirmada a partir da revisão do instrumento por 

especialistas; espera-se que o instrumento englobe todos os aspectos relevantes ao constructo 

que se pretende medir.  

Uma das formas de avaliar as limitações da validade de conteúdo do instrumento é 

verificar a existência de efeito mínimo (floor) e do efeito máximo (ceiling). Esse efeito estará 

presente se mais de 15% dos respondentes optarem pelo maior ou menor escore possível 

(TERWEE et al., 2007).  

 

• Validade de critério: determina em que medida um instrumento produz os mesmos 

resultados em uma determinada população, quando comparado com uma medida padrão 

(instrumentos padrões-ouro). Essa comparação pode ser dividida em validade preditiva e 

concorrente: 

○ Validade preditiva: avalia a concordância com o padrão-ouro em eventos futuros (tem o 

intuito de estimar quanto uma escala é preditiva de resultados futuros do paciente); 

○ Validade concorrente: avalia a concordância com o padrão-ouro na condição atual. 

 

• Validade de construto: é o grau pelo qual um instrumento mede o construto que foi 

desenhado para medir (demonstra o que a escala se propõe e não se propõe a medir) a partir 

da sua validade convergente e divergente: 

○ Validade convergente: demonstra que, em teoria, uma escala se correlaciona (de forma 

positiva ou negativa) com variáveis de outras medidas; mostra a correlação entre duas 

medidas do mesmo construto.  

○ Validade divergente ou discriminante: reconhece antecipadamente os baixos índices de 

correlação entre os resultados de uma escala e outras variáveis.  
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3.2.2 Fidedignidade 

 

A fidedignidade (confiabilidade de um instrumento) determina se os resultados 

encontrados são consistentes e reproduzíveis (GRANDA-CAMERON et al., 2008; 

PASQUALI, 2011). Os principais atributos de uma escala confiável são a sua estabilidade e 

homogeneidade (consistência interna). 

• A estabilidade do instrumento é avaliada por meio do teste reteste, no qual 50% dos 

participantes respondem à escala em dois tempos distintos (ATKINSON; NEVILL, 2000); 

espera-se que as respostas obtidas nas duas avaliações não sejam divergentes (fidedignidade 

do instrumento). 

• A consistência interna refere-se ao grau de uniformidade entre as respostas dos sujeitos a 

cada um dos itens que compõem a escala. A medida usual de avaliação da consistência é o 

coeficiente alfa de Cronbach (TERWEE et al., 2007). Não há um valor mínimo definido para 

o coeficiente alfa de Cronbach ser aceito como bom, mas encontra-se na literatura o valor de 

0,70 como mínimo aceitável (CROCKER; ALGINA, 2006; CRONBACH, 1951; TERWEE et 

al., 2007). 

 

3.3.3 Sensibilidade e Responsividade 

 

A sensibilidade de um instrumento refere-se à capacidade de se detectarem as reais 

mudanças entre os participantes de um estudo, distinguindo-os em grupos; a especificidade 

identifica padrões de mudanças clínicas ao longo do tempo. Ambos os conceitos estão 

relacionados com a reprodutibilidade e estabilidade das medidas (teste reteste) (FAYERS; 

MACHIN, 2007; PASQUALI, 2011). Vale ressaltar que a sensibilidade pode ser avaliada em 

estudos transversais e a responsividade, em estudos longitudinais (FAYERS; MACHIN, 

2007; PASQUALI, 2011; TERWEE et al., 2007). 

 

Todos os aspectos conceituais e metodológicos relacionados à validação de 

instrumentos, citados anteriormente, permitem mostrar que o processo de validação da POS-

Br (um instrumento de mensuração quantitativa de constructos subjetivos) foi válido e 

fidedigno. 
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4 OBJETIVOS 

 

Validar a versão self do instrumento Palliative care Outcome Scale (POS) para o 

português falado no Brasil. 

 

4.1 Objetivos específicos 

 

 • Validar semanticamente a versão produzida para o paciente (versão 6 – pré-teste); 

 

• Avaliar as características psicométricas da POS-Br (versão 6), no que diz respeito à: 

 consistência interna dos itens, 

 validade convergente e discriminante (correlação com o EORTC QLQ-C30), 

 confiabilidade (segundo a estatística alfa de Cronbach), 

 estrutura fatorial da POS-Br (segundo Análise Fatorial Confirmatória). 

 

• Verificar o impacto da avaliação prévia nos CPs, a sobrevida dos participantes da etapa de 

campo (construção de curvas de Karplan-Meyer e teste Log-Rank) e a qualidade preditiva da 

POS-Br com relação ao tempo de óbito (modelo de curva proporcional de Cox). 
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5 MÉTODO 

 

5.1 Tipo de Estudo 

 

Este estudo caracterizou-se como um processo de adaptação cultural e validação de 

escala (KERLINGER, 1979). A partir de uma investigação metodologicamente 

fundamentada, foi desenvolvida a validação final da POS-Br, versão self (teste piloto e etapa 

de campo). 

 

5.2 Casuística 

 

A POS é uma escala de avaliação de resultados em CPs, com ênfase na QV de 

pacientes que estão em CPs. No processo de validação final da escala, a coleta de dados foi 

feita com pacientes oncológicos em CPs. A seleção da amostra foi do tipo não probabilística, 

feita de acordo com os agendamentos semanais nos ambulatórios e período de internação no 

cenário do estudo.  

 

5.2.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos pacientes que contemplaram os seguintes critérios: estar devidamente 

registrado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP); ter idade igual ou superior a 18 anos; responder 

aos questionários aplicados; estar em acompanhamento clínico, de forma periódica, em sua 

clínica de origem; estar em seguimento nos CPs – realizando tratamento antineoplásico 

paliativo e/ou acompanhamento pelo Grupo de CPs do HCFMRP-USP.  

 

5.2.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos os pacientes que: interromperam o acompanhamento médico no 

HCFMRP-USP; apresentaram outras patologias que afetavam significativamente sua 

capacidade cognitiva (conforme descrito no prontuário eletrônico); apresentavam grande 

probabilidade de óbito no prazo de sete dias, quando do início da coleta de dados.  

 



Método  |  42 

5.2.3 Cálculo do tamanho amostral 

 

Após a revisão da versão 5 da POS-Br (Anexo 2), foi realizada a produção e validação 

semântica da versão 6 da POS-Br (Anexo 3) no pré-teste (n=21); em seguida, foi feito um 

teste piloto com 50 participantes (TERWEE et al., 2007). Posteriormente, iniciou-se a etapa 

de campo (com aplicação da versão 6).  

A estimativa do tamanho amostral foi baseada em achados que validam instrumentos 

em saúde, os quais consideram entre três a vinte vezes o número de itens da pesquisa 

(EORTC, 2012; MUNDFROM; SHAW; KE, 2005; TERWEE et al., 2007;). No presente 

estudo, o tamanho amostral poderia ser estimado entre 33 a 220 pacientes para aplicação da 

POS-Br. Assim, a etapa de campo contou com a participação de 200 participantes (um 

número mais abrangente que os outros estudos de validação da POS).  

 

5.3 Cenários de estudo 

 

Os dados foram coletados junto ao HCFMRP-USP (serviço de referência para 

pacientes oncológicos), especificamente na Central de Quimioterapia, no Ambulatório de 

Oncologia Clínica e/ou no Grupo de CPs, que funciona como serviço de interconsulta 

hospitalar para pacientes que necessitem de CPs (em regime ambulatorial ou durante a 

internação).  

 

5.4 Aspectos éticos 

 

Para que a tradução, adaptação cultural e validação da POS pudessem ser iniciadas, foi 

obtida, no trabalho anterior (CORREIA, 2012), a autorização da autora da escala original para 

o desenvolvimento da versão brasileira da POS (Apêndice 1 e Anexo 1).  

O projeto atual já foi submetido e aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) 

do HCFMRP-USP (Processo CAAE 40410515.7.3001.5440) e da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da USP (Processo CAAE 40410515.7.0000.5393) (Anexos 6 e 7, 

respectivamente). Os dados começaram a ser coletados somente após aprovação pelo CEP e a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 2). Esta 

pesquisa segue as exigências éticas estabelecidas de acordo com a Resolução nº. 466 de 12 de 

dezembro de 2012 (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012).  
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5.5 Instrumentos utilizados na coleta de dados 

 

5.5.1 Palliative care Otcome Scale (POS) adaptada para o português do Brasil (POS-Br), 

versão 6 (Anexo 3) 

 

Correia (2012) iniciou a tradução e adaptação cultural da POS para o português do 

Brasil (POS-Br) a partir dos estágios de Beaton et al. (2000); a versão 5 da POS-Br foi 

produzida e aplicada em 50 pacientes oncológicos (teste piloto); após o teste das propriedades 

psicométricas, o alfa de Cronbach encontrado foi de 0,53. Embora o estudo de validação 

inicial da POS-Br (CORREIA, 2012) tenha cumprido todas as etapas (de adaptação cultural e 

validação) de forma metodologicamente cuidadosa e controlada, os resultados obtidos 

apontaram para as dificuldades de compreensão dos pacientes (validação semântica). 

Evidenciou-se, então, a necessidade de uma melhor adaptação cultural da POS-Br, versão 5. 

Assim, foi feita a revisão da versão 5 da POS-Br (Anexo 2), no intuito de corrigir 

ambiguidades, clarificar a linguagem comum e equivalência conceitual das questões, 

produzindo a versão 6 da POS-Br (versão final). 

 

5.5.2 Questionário de caracterização clínica e sociodemográfica (Apêndice 3) 

 

Para identificar o perfil dos pacientes avaliados, as seguintes características sócio-

demográficas foram coletadas: idade, gênero, cor da pele, estado civil, religião, procedência, nível 

educacional, situação profissional e a renda familiar do paciente (em salários mínimos). Os dados 

clínico-patológicos também foram investigados [sítio do tumor primário, grau tumoral, 

estadiamento atual, tempo de diagnóstico, capacidade funcional atual por meio da escala de 

desempenho funcional de Karnofsky – Karnosfky Performace Status (uma escala de 0 a 100, que 

representa a capacidade de desempenhar as atividades do cotidiano e as atividades laborais e a 

necessidade de cuidados especiais) (anexo 4) e avaliação prévia por equipe de CPs]. 

 

5.5.3 Questionários de avaliação geral da POS-Br (Apêndice 4) e validação semântica 

(apêndice 5, 5.1, 5.2) 

 

Para a validação semântica, foram construídas versões adaptadas dos questionários 

elaborados pelo grupo DISABKIDS® (DISABKIDS, 2004) (autorização para uso no 

apêndice 6); o questionário de avaliação geral da POS-Br contém questões gerais, de modo 
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que, para cada questão e alternativa de resposta, foram verificadas a compreensão e a 

relevância delas para a condição atual do paciente.  

 

5.5.4 European Organization for Research and Treatment for Cancer Quality of Life 

Questionnarie Core 30 (EORTC QLQ-C30) (Anexo 5) 

 

O EORTC-QLQ-C30 é um questionário composto por 30 itens, o qual incorpora 5 

escalas funcionais (desempenho físico, social, cognitivo, funcional e emocional), 3 escalas de 

sintomas (dor, fadiga, náusea e vômito), 6 itens individuais (todas respostas são dadas em 

escala tipo likert de 4 pontos) e duas perguntas referentes à QV e ao estado de saúde global 

(cujas respostas são dadas em escala tipo likert de 7 pontos). Os escores variam de 0 a 100, 

sendo que o 0 representa pior estado de saúde e o 100, melhor estado de saúde; há exceção 

para as escalas de sintomas, pois altos escores representam um maior nível de sintomatologia 

e uma pior QV
 
(ARONSON et al., 1993). 

 

5.6 Coleta de dados                    

 

A coleta de dados iniciou-se com o pré-teste, no qual 21 pacientes responderama à  POS-

Br revisada (versão 6), a um questionário de caracterização clínica e sociodemográfica, ao 

EORTC QLQ-C30 e aos questionários de validação semântica e avaliação geral da POS-Br. 

Posteriormente à adaptação cultural, foi feito um piloto da POS-Br versão self com 50 

pacientes, utilizando os instrumentos citados acima (com exceção dos questionários de 

validação semântica e de avaliação geral da escala). Para a etapa de campo, foram avaliados 

200 pacientes com câncer avançado em CPs (com tratamento antineoplásico paliativo e/ou 

acompanhamento pelo Grupo de CPs). 

 

5.7 Análise dos dados 

 

Os dados do pré-teste foram descritos pelas frequências absolutas e percentuais 

(variáveis qualitativas) e por meio de medidas como média, desvio-padrão, mínimo, mediana 

e máximo (variáveis quantitativas). 

Para análise da fidedignidade, foi feito o cálculo do Coeficiente de alfa de Cronbach 

(consistência interna) para avaliar a magnitude em que os itens da escala estão 

correlacionados.   



Método  |  45 

A estrutura fatorial da POS-Br (versão revisada – versão 6) foi verificada pela análise 

fatorial confirmatória. Essa análise permite verificar se o modelo do instrumento originalmente 

proposto, alocando seus itens nas suas respectivas dimensões, foi mantido. Entre os índices de 

ajuste do modelo, podem-se destacar a Raiz do Erro Quadrático Médio de Aproximação 

(RMSEA), que estima quão bem os parâmetros do modelo reproduzem a covariância 

populacional (valores próximos ou menores a 0,08 indicam um bom ajuste do modelo) (HO, 

2006; YUAN; BENTLER, 2007); o Comparative Fit Index (CFI), o qual aponta o aumento da 

qualidade do ajuste do modelo do pesquisador (modelo proposto) em relação a um modelo padrão 

(HO, 2006; YUAN; BENTLER, 2007); e o Tucker-Lewis Index (TLI), que considera em seu 

cálculo a complexidade do modelo (BENTLER, 2007). Ambos os índices variam de 0 a 1, sendo 

considerado de bom ajuste o modelo com valores próximos de 1. 

Para a validade convergente e divergente, os escores do POS foram correlacionados 

com o EORTC QLQ-C30; nas análises, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman 

e de Kendall. De acordo com Fayer e Machin (2007), um coeficiente de correlação igual ou 

superior a 0,4 é considerado aceitável para avaliar a validade convergente. 

O impacto da avaliação prévia nos CPs foi verificado pelos testes de Wilcoxon-Mann-

Whitney e de Brunner-Munzel (comparação entre as variáveis em função dos CPs). O teste de 

Wilcoxon-Mann-Whitney, conhecido como teste de Mann-Whitney ou teste de soma de 

postos de Wilcoxon, é um teste não paramétrico aplicado para duas amostras independentes. 

O teste de Brunner-Munzel é uma alteração para quando uma suposição do Wilcoxon-Mann-

Whitney não é verificada; esse teste ainda é pouco difundido já que não há muito programas 

estatísticos que têm ele implementado (PEREIRA, 2004). 

Para as análises de sobrevida, foram consideradas as datas de diagnóstico, de início da 

coleta de dados, a data do último registro de seguimento (término da coleta de dados) e a data 

do óbito. Dentre as técnicas estatísticas que podem ser utilizadas para analisar dados de tempo 

de sobrevida na presença de censura (nesse estudo, o fim do seguimento), pode-se citar 

Kaplan-Meyer (BOTELHO et al., 2009). Logo, foram construídas curvas de Kaplan-Meyer; 

para verificar evidências de diferenças entre essas curvas foi utilizado o teste de Log-Rank. O 

modelo de risco proporcional de Cox permitiu identificar a qualidade preditiva da POS-Br 

com relação ao tempo de óbito (BOTELHO; SILVA; CRUZ, 2009). 

O nível de significância estatístico considerado foi 0,05. Os programas estatísticos 

utilizados foram o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) (versão 19.0) e o 

Analysis of Moment Structures (AMOS) (para verificar a estrutura fatorial do instrumento) 

(HAYS et al.; 1988). 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Pré-teste 

 

6.1.1 Produção da POS-Br (versão 6) 

 

A revisão da validação semântica produzida para o paciente (versão 5) (CORREIA, 

2012) foi feita pela pesquisadora e orientadora desta pesquisa no intuito de corrigir 

ambiguidades, clarificar a linguagem comum e equivalência conceitual das questões da POS-

Br (produzindo a versão final – versão 6) (anexo 3). 

A coleta de dados do pré-teste, realizada no primeiro semestre de 2015, contou com 

uma amostra de 21 participantes atendidos pela equipe de CPs. As questões da POS-Br 

(versão 6) foram divididas em 3 subconjuntos de itens, sendo 2 subconjuntos com 4 itens e 1 

subconjunto com 3 itens (conforme a tabela 1, logo abaixo); essa subdivisão seguiu a ordem 

numérica das questões e foi baseada nas orientações fornecidas pelo Manual  DISABKIDS®, 

que especifica um número mínimo de 3 respondentes por subconjunto de itens (nesse estudo 

houve 7 respondentes) (DISABKIDS, 2004; SANTOS et al., 2013). 

 

Tabela 1 – Distribuição dos pacientes, segundo faixa etária e subconjunto de itens da POS-

Br. Ribeirão Preto, 2015 

Subconjunto de itens da POS-Br Faixa etária  

<45 45 a 65 >65 Total 

I – itens de 1 a 4 2 3 2 7 

II – itens de 5 a 8 1 3 3 7 

III – itens de 9 a 11 1 4 2 7 

Total 4 10 7 21 

 

A média de idade dos pacientes do pré-teste foi 59,1 (com idade mínima de 25 anos e 

idade máxima de 82 anos). Embora apenas 20% da amostra (n=4) corresponda a uma 

população jovem (com idade menor que 45 anos), é importante ressaltar que os 3 

subconjuntos de itens foram respondidos por no mínimo um participante de cada faixa etária 

(<45, 45 a 65 e >65). 

Essa versão consensual (versão 6) foi apreciada e aprovada pelo Grupo de 

Desenvolvimento da POS (POS Team). Assim, ela foi considerada como a versão final da 

POS-Br, para ser aplicada no teste piloto e na etapa de campo.  
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No Quadro 1, estão apresentadas as alterações nas perguntas e alternativas de resposta 

da versão 5 para a versão 6 da POS-Br. 

 

Quadro 1 – Modificações realizadas no instrumento (versão 5), para obtenção da versão final 

da POS-Br (versão 6). Ribeirão Preto, 2014 

Versão 5 – Questão 2: Nos últimos 3 dias, outros sintomas, como, por exemplo, enjoo, tosse ou prisão de 

ventre, dentre outros, atrapalharam você? 

Versão 6 – Questão 2: Nos últimos 3 dias, outros sintomas atrapalharam você, como, por exemplo, enjoo, 

tosse ou prisão de ventre, dentre outros? 

Versão 5 – Questão 4: Nos últimos 3 dias, algum familiar ou amigo seu sentiu-se ansioso ou preocupado com 

você? 

Versão 6 – Questão 4: Nos últimos 3 dias, algum familiar ou amigo sentiu-se ansioso ou preocupado com você? 

Versão 5 – Questão 5: Nos últimos 3 dias, quanta informação foi dada a você ou a sua família, amigos, 

acompanhantes sobre sua doença? 

Versão 6 – Questão 5: Nos últimos 3 dias, quanta informação você, sua família, amigos e acompanhantes 

receberam sobre sua doença? 

Versão 5 – Questão 6: Nos últimos 3 dias, você conseguiu dividir com sua família, amigos ou acompanhante 

como estava se sentindo? 

Versão 6 – Questão 6: Nos últimos 3 dias, você conseguiu falar para sua família, amigos ou acompanhante 

como estava se sentindo? 

Versão 5 – Respostas 6: (0) Sim, compartilhei tudo o que quis; (4) Não compartilhei nada com ninguém 

Versão 6 – Respostas 6: (0) Sim, falei tudo o que quis; (4) Não falei nada com ninguém 

Versão 5 – Resposta 8: (4) Não, em nenhum momento 

Versão 6 – Resposta 8: (4) Não, nem um pouco 

Versão 5 – Questão 9: Nos últimos 3 dias, quanto tempo você gastou com compromissos relacionados à sua 

saúde como, por exemplo, esperando por transporte ou repetindo exames? 

Versão 6 – Questão 9: Nos últimos 3 dias, quanto tempo você perdeu com compromissos relacionados à sua 

saúde, como, por exemplo, esperando por transporte ou repetindo exames? 

Versão 5 – Respostas 9: (0) Não gastei nenhum tempo; (2) Gastei até a metade de um dia; (4) Gastei mais da 

metade de um dia 

Versão 6 – Respostas 9: (0) Não perdi tempo nenhum; (2) Perdi até a metade de um dia; (4) Perdi mais da 

metade de um dia 

Versão 5 – Questão 11: Se você teve algum problema, financeiro ou pessoal, quais foram os principais nos 

últimos 3 dias? 

Versão 6 – Questão 11: Se você teve algum tipo de problema, quais foram os principais nos últimos 3 dias? 
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6.1.2 Caracterização da amostra 

 

As características sociodemográficas dos participantes são apresentadas na Tabela 2, a 

seguir.  

 

Tabela 2 – Distribuição de pacientes segundo características sociodemográficas – 

Frequências absoluta e relativa. Ribeirão Preto, 2015 

Características 

sociodemográficas 

   

Categorias N (%) 

 

Sexo 

 

Feminino 14 66,7 

 Masculino 7 33,3 

  

  Cor ou raça (IBGE) branca 12 57,1 

 parda 5 23,8 

 negra 4 19,1 

  

      

Estado civil casado/amasiado 13 61,9 

 desquitado/divorciado 4 19 

 solteiro 3 14,3 

 viúvo 1 4,8 

    

Religião católica 14 66,7 

 evangélica 7 33,3 

  

  Situação Laboral afastado (auxílio doença)  8 38,1 

 aposentado por invalidez  6 28,6 

 aposentado por tempo de serviço 6 28,6 

 empregado formalmente  1 4,8 

    

Escolaridade sem estudos 1 4,8 

 ensino fundamental incompleto 12 57,1 

 ensino fundamental completo 2  9,5 

 ensino médio incompleto 2 9,5 

 ensino médio completo 3 14,3 

 ensino superior 1 4,8 

    

Renda individual 1 salário mínimo 15 71,4 

 1,5 salários mínimos 1 4,8 

 2 salários mínimos 5 23,8 

    

Renda total (família) 1 salário mínimo 3 14,3 

 2 salários mínimos 8 38,1 

 2,5 salários mínimos 1 4,8 

 3 salários mínimos 4 19 

 4 salários mínimos 4 19 

 6,5 salários mínimos 1 4,8 
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A maioria dos participantes era do sexo feminino (n=14, 66,7%), caucasiano (n=12, 

57,1%), casado/amasiado (n=13, 61,9%) e seguia como religião o catolicismo (n=14, 66,7%). 

A idade variou entre 25 e 82 anos (mediana=60). Em relação ao nível de escolaridade, 13 

(61,9%) pacientes tinham baixa escolaridade, evidenciada por classificação de analfabetismo 

ou ensino fundamental incompleto. Sobre a atividade laboral, 20 (95,2%) pacientes 

encontravam-se inativos (com auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou aposentadoria 

por tempo de serviço), contrastando com apenas 1 paciente ativo profissionalmente (n=1, 

4,8%). A amostra também caracterizou-se pelas dificuldades socioeconômicas: 15 pacientes 

(71,4%) tinham uma renda individual de apenas 1 salário mínimo e 12 pacientes (57,1%) 

tinham uma renda familiar de até 2,5 salários mínimos. 

Na tabela 3 são apresentadas as características  clínico-patológicas (informações que 

foram obtidas através do questionário de caracterização clínica e sociodemográfica dos 

pacientes).  

 

Tabela 3 - Distribuição de pacientes segundo características clínicopatológicas – Frequências 

absoluta e relativa. Ribeirão Preto, 2015 

Características clínico-patológicas   

N (%) 

Local do Tumor Primário Mama 5 23,8 

     Colo uterino 2 9,5 

Seio piriforme 2 9,5 

Próstata 1 4,8 

      Endométrio 1 4,8 

Fígado 1 4,8 

Cólon 1 4,8 

Mediastino 1 4,8 

Leucemia 1 4,8 

Sítio primário desconhecido 6 28,6 

    

Número de consultas no 

Grupo de Cuidados 

Paliativos 

Apenas 1 vez (no dia da coleta 

de dados) 

2 a 3 vezes 

 

15 

3 

 

71,4 

14,3 

      4 vezes ou mais 

 

3 14,3 

KPS (%) 50 10  47,6 

 60 6  28,6 

      70 2  9,5 

 80 2  9,5 

 90 1  4,8 
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Considerando as características clínicas e patológicas dos pacientes avaliados (n=21), 

os principais locais de tumor primário foram mama (n=5, 23,8%), colo uterino (n=2, 9,5%) e 

seio piriforme (n=2, 9,5%); porém, 28,6% da amostra (n=6) foi diagnosticada em estádio 

avançado, cujo tumor primário era desconhecido. O número de consultas pelo Grupo de CPs 

comprovou o encaminhamento tardio dos pacientes, pois a data da consulta era distante da 

data em que foi feito o diagnóstico de doença incurável: 15 pacientes (71,4% da amostra) 

foram avaliados apenas uma vez (no dia da coleta de dados), com um intervalo de no mínimo 

6 meses após a data de progressão de doença. 

Os escores de desempenho clínico (KPS) médio (±DP) e mediano (min-máx) foram de 

59,5 (12) e 60 (50-90), respectivamente. Dez pacientes (47,6%) apresentaram um KPS de 

50%. Nenhum paciente apresentou um KPS de 100%, sendo que apenas três (14,3%) tinham 

KPS de 80% a 90%. 

 

6.1.3 Aplicação da POS-Br (versão 6) 

 

A tabela 4 contempla a descrição das frequências relativa e absoluta das respostas 

dadas pelos pacientes para cada item da escala. Conforme citado anteriormente no método, os 

pacientes foram divididos a partir dos itens da POS-Br: 7 pacientes responderam à 

subcategoria A – itens 1, 2, 3, 4; 7 pacientes responderam à subcategoria B – itens 5, 6, 7, 8; 7 

pacientes responderam a subcategoria C – itens 9, 10, 11, 12. 

Considerando a frequência de respostas para os itens independentes, pode-se perceber 

que: no item 1, 6 pacientes (85,8%) relataram a presença do sintoma dor;  no item 2, outros 

sintomas físicos desconfortáveis foram citados (por cinco pacientes, 71,5% da amostra); no 

item 4, pode-se constatar a percepção dos pacientes quanto a ansiedade da família (por seis 

pacientes, 85,9% da amostra); e no item 11, as dificuldades/problemas mais citados foram de 

ordem pessoal (resposta 1), como perda da autonomia ("ser dependente dos meus filhos, não 

posso fazer mais nada em casa"), diminuição da QV ("deixei de pegar a minha neta no colo 

por causa da dor") e aumento dos sintomas físicos ("meus problemas são os sintomas - 

dificuldade para respirar"); houve também a preocupação com os gastos financeiros (resposta 

2) por 3 pacientes (42,9% da amostra). 
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Tabela 4 - Distribuição das respostas dadas pelos pacientes para cada item da POS-Br. 

Ribeirão Preto, 2015 

                              Descrição do POS-Br 

Item Resposta Frequência Percentual (%) 

 0 1 14,3 

 1 1 14,3 

item 1 2 2 28,6 

 3 2 28,6 

 4 1 14,3 

 

 0 2 28,6 

item 2 1 3 42,9 

 2 1 14,3 

 3 1 14,3 

 

 

    

 0 2 28,6 

item 3 2 3 42,9 

 3 2 28,6 

    

 0 1 14,3 

item 4 1 1 14,3 

 2 3 42,9 

 3 2 28,6 

    

 0 4 57,1 

item 5 1 1 14,3 

 2 1 14,3 

 4 1 14,3 

    

 0 2 28,6 

item 6 1 2 28,6 

 2 1 14,3 

 3 2 28,6 

      

 0 4 57,1 

item 7 1 2 28,6 

 2 1 14,3 

    

item 8 0 3 42,9 

 1 4 57,1 

    

item 9 0 5 71,4 

 2 2 28,6 
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Tabela 4 (continuação) - Frequências relativa e absoluta das respostas dadas pelos pacientes 

para cada item da POS-Br – Ribeirão Preto, 2015 

                                    Descrição do POS-Br 

Item Resposta Frequência Percentual 

 0 4 57,1 

item 10 2 2 28,6 

 4 1 14,3 

    

 "Atrasos de contas (luz e água)" 1 14,3 

 "Meus problemas são os sintomas - dificuldade 

para respirar" 
1 14,3 

item 11 - 

resposta 1 

"Ser dependente dos meus filhos, não posso fazer 

mais nada em casa" 
1 14,3 

 "Tenho precisado de ajuda em casa, Por isso 

contratei uma cuidadora para ficar comigo de dia" 
1 14,3 

 "acabamos gastando mais" 1 14,3 

 "compra de uma casa na cidade, mas já foi 

resolvido" 
1 14,3 

 sem resposta 1 14,3 

    

item 11 - 

resposta 2 

"Deixei de pegar a minha neta no colo por causa da 

dor" 
1 14,3 

 "Meus movimentos diminuiram (braços e pernas)" 1 14,3 

 sem resposta 5 71,4 

       

item 12 2 

 
7 100 

 

Em relação aos itens que refletem o bem estar psicológico e a QV dos pacientes, 

observa-se: os sintomas de ansiedade (item 3) foram percebidos por 5 pacientes (71,5%); 

houve dificuldades de comunicação/expressão dos sentimentos dos pacientes para com seus 

familiares (dois pacientes não conseguiram falar ―nada com ninguém‖); o valor da vida foi 

sentido/expresso por todos os pacientes, alterando-se apenas a ocorrência deste sentimento –

―o tempo todo‖ (n=4, 57,1%), ―na maior parte das vezes‖ (n=2, 28,6%) e ―algumas vezes 

(n=1, 14,3%); 3 pacientes (42,9%) sentiram-se bem consigo mesmo ―o tempo todo‖ e 4 

pacientes (57,1%) sentiram-se assim ―na maior parte do tempo‖. 

A qualidade dos CPs recebido, representada pelos itens 5, 9 e 10, mostra que: houve 

falha na comunicação ou dificuldade de compreensão das informações sobre a doença por um 

paciente; dois pacientes dispenderam até metade de um dia com compromissos relacionados a 

sua saúde; e houve o relato, por dois pacientes, da existência de problemas relacionados à 

doença.  
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6.1.4 Sobre a avaliação geral da POS-Br (versão 6) 

 

A aceitação e compreensão da relevância da escala ficaram evidenciadas nos 

formulários específicos (DISABKIDS®) (tabela 5).  

Porém, algumas questões e categorias de resposta ainda foram consideradas ―difíceis 

de entender‖ (possivelmente por conta do baixo nível de escolaridade dos pacientes); 3 

pacientes também ressaltaram a dificuldade em responder aos itens 4 (―sobre a família, não 

sei o que sentem‖), 6 (―a da família, pois minha filha poderia ouvir e se preocupar mais‖) e 7 

(―a questão da vida valer a pena é difícil...mexe com a gente‖). 

 

Tabela 5 – Distribuição dos participantes da fase de validação geral segundo resposta a cada 

um dos itens inseridos na Folha de Impressões Gerais DISABKIDS®. Ribeirão Preto, 2015 

 Avaliação geral da POS-Br 

Questão Resposta Frequência Percentual 

O que você acha do nosso questionário em 

geral? - Bom 

 

8 

 

38,1 

 

- Muito bom 13 61,9 

       

O que você achou das questões? 

 

- Algumas foram difíceis de 

entender 
4 19,0 

 

- Todas foram fáceis de entender 17 81,0 

Sobre a categoria de resposta, você teve 

alguma dificuldade em usá-las? 

 

- Algumas dificuldades 1 4,8 

 

- Algumas dificuldades (como 

assim "estão em dia?") 
1 4,8 

 

- Algumas dificuldades (respostas 

longas / compridas) 
1 4,8 

 

 - Sem dificuldades 18 85,7 

As questões são importantes para sua 

condição de saúde/doença? 

 

- Muito importantes 17 81,0 

 

- Às vezes importantes 
4 

19,1 

 

Você gostaria de mudar algo no 

questionário? 

- Não, "Mas acho importante que 

expliquem a diferença entre 

moderado e grave" 

 

 

1 

 

 

4,8 

 

- Não 20 

 

95,2 

 

Você gostaria de acrescentar algo no 

questionário? 

- "Sim, se não vou conseguir andar 

mais" 

 

1 

 

4,8 

 - Não 20 95,2 

Teve alguma questão que você não quis 

responder? - Não 

 

18 

 

85,7 

 - Sim 3 14,3 
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6.1.5 Validação semântica da POS-Br (versão 6) 

 

A partir da análise dos questionários de validação semântica (subcategorias A, B e C), 

verificou-se que os itens cujas perguntas e respostas estavam claras e consistentes 

(favorecendo a compreensão semântica) foram: os itens 1, 3 e 4 (subcategoria A); os itens 6, 7 

e 8 (subcategoria B); e o item 9 (subcategoria C).  

No item 2 (tabela 6), houve o questionamento de um participante sobre a diferença de 

intensidade entre ―moderadamente‖ e ―gravemente‖.  

 

Tabela 6 – Distribuição dos participantes da fase de validação geral segundo resposta a cada 

ao item 2 inserido no Formulário Específico DISABKIDS®. Ribeirão Preto, 2015 

                                                   Avaliação semântica    

Item 2      

Questão Resposta Frequência Percentual 

Isso é relevante para a sua situação? sim 7 100 

       

Você tem dificuldades para entender essa questão? não 7 100 

       

As opções de respostas estão claras e consistentes? não 1 14,3 

 

sim 6 85,7 

       

Como você falaria, expressaria 

isso?(REFORMULAÇÃO) 

 

"Explicar o que é 

moderado e grave" 1 14,3 

 

sem alterações 6 85,7 

 

 

   

Na avaliação do item 10 (tabela 7), um participante sugeriu a mudança de tempo 

verbal para a resposta (de ―meus problemas têm sido resolvidos e estão em dia como eu 

desejaria‖ para ―meus problemas já foram resolvidos e estão em dia como eu desejaria‖); 

embora a alteração tenha sido sugerida, a forma como ela está escrita não interferiu na 

compreensão e significado da questão e possibilidades de respostas.  
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Tabela 7 – Distribuição dos participantes da fase de validação geral segundo resposta ao item 

10 inserido no Formulário Específico DISABKIDS®. Ribeirão Preto, 2015 

                                                   Avaliação semântica    

Item 10      

Questão Resposta Frequência Percentual 

Isso é relevante para a sua situação? sim 7 100 

       

Você tem dificuldades para entender essa questão? não 7 100 

       

As opções de respostas estão claras e consistentes? não 1 14,3 

 

sim 6 85,7 

       

Como você falaria, expressaria 

isso?(REFORMULAÇÃO) 

 

"Meus problemas já 

foram resolvidos‖ 1 14,3 

 

sem alterações 6 85,7 

 

Por fim, na avaliação do item 11 (tabela 8), houve apenas uma sugestão quanto à 

repetição da palavra problema (o que também não interfere na compreensão e clareza da 

questão). 

 

Tabela 8 – Distribuição dos participantes da fase de validação geral segundo resposta ao item 

11 inserido no Formulário Específico DISABKIDS®. Ribeirão Preto, 2015 

                                                   Avaliação semântica    

Item 11      

Questão Resposta Frequência Percentual 

Isso é relevante para a sua situação? sim 7 100 

       

Você tem dificuldades para entender essa questão? não 7 100 

       

As opções de respostas estão claras e consistentes? não 1 14,3 

 

sim 6 85,7 

       

Como você falaria, expressaria 

isso?(REFORMULAÇÃO) 

 

"Não precisa repetir a 

palavra problema‖ 1 14,3 

 

sem alterações 6 85,7 
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6.1.6 Aplicação do EORTC QLQ-C30 

 

O princípio para a pontuação dos domínios do EORTC QLQ-C30 é o mesmo em todos 

os casos: primeiro, deve-se estimar a média dos itens que contribuem para a escala (pontuação 

bruta); em seguida, usa-se uma transformação linear para padronizar a pontuação bruta, de 

modo que as pontuações variam de 0 a 100 - uma pontuação mais elevada representa um nível 

de funcionamento mais elevado ("melhor") ou um nível mais elevado de sintomas ("pior") 

(FAYERS et al., 2001). 

A descrição dos domínios do EORTC QLQ-C30 (tabela 9) mostra que os pacientes 

tiveram escores altos (acima de 70) para o estado de saúde global (média de 71,8), para os 

domínios funcionamento emocional (média de 70,6), funcionamento social (média de 74,6) e 

funcionamento cognitivo (média de 84,1). Na subescala de sintomas, os escores mais altos 

(representando maior nível de sintomatologia) foram para a dor (média de 43,7) e a fadiga 

(média de 42,9).  

 

Tabela 9 – Valor médio e respectivo desvio padrão, valores mínimo, máximo e mediano, 

resultantes das respostas dos participantes do estudo ao EORTC QLQ-C30, segundo domínio. 

Ribeirão Preto - SP, 2015 

EORTC QLQ-C30 

Domínios n Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Funcionamento cognitivo 21 84,1 22,0 16,7 100,0 100 

Funcionamento social 21 74,6 29,2 16,7 83,3 100 

Saúde global 21 71,8 21,2 25,0 75,0 100 

Funcionamento emocional 21 70,6 23,5 0,0 75,0 100 

Funcionamento físico 21 55,6 29,2 0,0 60,0 100 

Desempenho de papel 21 56,3 37,1 0,0 66,7 100 

Dor 21 43,7 37,8 0,0 16,7 100 

Fadiga 21 42,9 31,3 0,0 33,3 100 

Perda de apetite 21 31,7 35,7 0,0 33,3 100 

Insonia 21 30,2 36,4 0,0 33,3 100 

Dificuldades financeiras 21 28,6 35,4 0,0 0,0 100 

Constipação 21 27,0 30,9 0,0 33,3 100 

Dispnéia 21 19,0 30,9 0,0 0,0 100 

Náusea/ vômito 21 13,5 19,5 0,0 0,0 66,7 

Diarréia 21 6,3 17,1 0,0 0,0 66,7 
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6.2 Projeto piloto 

 

Após a finalização da validação semântica, uma etapa piloto foi feita, com o objetivo 

de coletar os dados para o primeiro teste das propriedades psicométricas. Essa simulação da 

etapa de campo foi realizada de setembro de 2015 a janeiro de 2016.  

A amostra foi composta por 50 pacientes oncológicos; esses pacientes foram 

entrevistados após a consulta no Grupo de CPs. É importante destacar que, no momento da 

aplicação dos instrumentos, nenhum paciente estava realizando tratamento antineoplásico 

paliativo, sendo atendido e assistido exclusivamente pelo Grupo de CPs. 

 

6.2.1 Caracterização da amostra 

 

As informações sobre a caracterização da amostra serão apresentadas na tabela 10 

(página seguinte). A distribuição de participantes dos sexos feminino e masculino foi 

igualitária (n=25, 50%); os participantes eram em sua maioria caucasianos (n=37, 74%), 

casados/amasiados (n=24, 48%) e seguiam como religião o catolicismo (n=35, 70%). Sobre o 

nível de escolaridade, além de 6 pacientes (12%) não serem alfabetizados, 66% da amostra 

(n=33) tinha baixa escolaridade, evidenciada por classificação de ensino fundamental 

completo ou incompleto.  

Em relação à atividade laboral, todos os pacientes encontravam-se inativos 

profissionalmente no momento da coleta: 15 recebiam aposentadoria por tempo de serviço 

(30%), 13 estavam afastados recebendo o auxílio doença (26%) e 11 foram aposentados por 

invalidez (22%).  
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Tabela 10 – Distribuição dos pacientes do projeto piloto segundo características 

sociodemográficas – Frequências absoluta e relativa – Ribeirão Preto-SP, 2016 

Características 

sociodemográficas 

   

Categorias N (%) 

 

Sexo 

 

Feminino 

 

25 

 

50 

 Masculino 25 50 

  

  Cor ou raça (IBGE) branca 37 74 

 negra 7 14 

 parda 5 10 

 índio 1 2 

    

Estado civil casado/amasiado 24 48 

 viúvo 12 24 

 solteiro 8 16 

 desquitado/divorciado 6 12 

    

Religião Católica 35 70 

 Evangélica 12 24 

 Espírita 1 2 

 Massônica 1 2 

 Testemunha de Geová 1 2 

  

  Situação Laboral aposentado por tempo de serviço 15 30 

 afastado (auxílio doença)  13 26 

 aposentado por invalidez 11 22 

 outro (pensionista)  8 16 

 outro (ajuda dos familiares) 2 4 

 outro (auxílio + aposentadoria) 1 2 

    

Escolaridade ensino fundamental incompleto 18 36 
 ensino fundamental completo 15 30 
 sem estudos 6 12 
 ensino médio completo 6 12 
 ensino médio incompleto 3 6 
 ensino superior 2 4 
    

 

A idade média dos pacientes entrevistados foi de 67,9 anos (desvio padrão=12,67, 

mediana=68, mínima=33 e máxima=89). A amostra também pode ser definida pelas 

dificuldades socioeconômicas: a renda individual média dos participantes foi de 1,27 salários 

mínimos (desvio padrão=0,9, mediana=1, mínima=0 e máxima=5) e a renda familiar de 2,63 
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salários mínimos (desvio padrão=2,57, mediana=2, mínima=0 e máxima=12,6). Destaca-se 

ainda o número de pessoas em uma mesma família: a média foi de 2,56 (desvio padrão=1,4, 

mediana=2, mínima=1 e máxima=7).  

Essas variáveis quantitativas numéricas podem ser observadas na tabela abaixo. 

 

Tabela 11 – Distribuição dos pacientes do projeto piloto segundo características 

sociodemográficas dos pacientes – Ribeirão Preto-SP, 2016 

Variáveis n Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Idade 50 67,9 12,67 33 68 89 

Renda Individual (salário mínimo) 50 1,27 0,9 0 1 5 

Renda Familiar (salário mínimo) 50 2,63 2,57 0 2 12,6 

Número de pessoas na família 50 2,56 1,4 1 2 7 

 

A diversidade de diagnósticos clínico-patológicos na amostra foi expressiva; os 

principais locais de tumor primário que puderam ser agrupados foram o fígado (n=7, 14%), o 

cólon (n=5, 10%), o estômago (n=3, 6%) e o câncer de pele não melanoma (n=3, 6%); 17 

pacientes (34%) apresentaram diagnósticos individualizados. Novamente o número de 

consultas pelo Grupo de CPs comprovou o encaminhamento tardio dos pacientes: 37 

pacientes (74%) foram avaliados apenas no dia da coleta de dados, sendo que o diagnóstico de 

doença avançada havia sido dado há pelo menos 15 meses antes. 

Os escores de desempenho clínico (KPS) médio (±DP) e mediano (min-máx) foram de 

70,2 (16,96) e 70 (30-90), respectivamente. Embora 40 participantes (80%) tivessem um bom 

desempenho clínico no momento da entrevista (KPS de 60% a 90%), houve 10 pacientes que 

apresentaram um baixo desempenho clínico (cujo KPS variou de 30% a 50%). Nenhum 

paciente apresentou um KPS de 100%. Na tabela 12, encontram-se essas características  

clínico-patológicas. 



Resultados  |  61 

Tabela 12 – Distribuição dos pacientes do projeto piloto segundo características 

clínicopatológicas – Frequências absoluta e relativa – Ribeirão Preto-SP, 2016 

Características clínico-patológicas N (%) 

Local do Tumor Primário Câncer de Fígado  7 14 

     Câncer de Cólon 5 10 

Câncer de Estômago 3 6 

Câncer de Pele Não Melanoma 3 6 

      Câncer de Pulmão 2 4 

Câncer de Pâncreas 2 4 

Câncer de Retossigmóide 2 4 

Câncer de Vias Biliares  2 4 

Câncer de Mama 2 4 

Câncer Gástrico 2 4 

 Câncer de Assoalho da Boca 2 4 

 Câncer de Base de Língua 2 4 

 Câncer de Timo 1 2 

 Câncer Supra Glótico 1 2 

 Câncer de Bexiga 1 2 

 Câncer no Cérebro (Glioma do Esplênio 

do Corpo Caloso) 
1 2 

 Câncer de Laringe 1 2 

 Câncer de Nasofaringe 1 2 

 Câncer de Orofaringe 1 2 

 Câncer de Ovário 1 2 

 Câncer de Primário Oculto de Cabeça e 

Pescoço 
1 2 

 Câncer de Próstata 1 2 

 Câncer de Útero 1 2 

 Câncer no Esôfago 1 2 

 Câncer no Seio Periforme 1 2 

 Melanoma 1 2 

 Mieloma Múltiplo 1 2 

 Sarcoma Sinovial  1 2 

    

Número de consultas no 

Grupo de Cuidados 

Paliativos 

Apenas 1 vez (no dia da coleta de dados) 

2 vezes 

3 vezes 

37 

8 

4 

74 

16 

8 

 4 vezes 

 

1 

 

2 

 

 

KPS (%) 30 1 2 

 40 5 10 

 50 4 8 

 60 7 14 

      70 9  18 

 80 13  26 

 90 11 22 
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6.2.2 Análise descritiva da POS-Br (versão 6) 

 

A tabela 13 (apresentada na página seguinte) comtempla a descrição das frequências 

relativa e absoluta das respostas dadas pelos pacientes do projeto piloto para cada item da 

escala. A partir dos escores resultantes da POS-Br , pode observar que:  

  Item 1 (questão referente à dor): as respostas que tiveram maior frequência foram 

―não, nem um pouco‖ (n=19, 38%) e ―moderadamente – chegou a me limitar em 

alguma atividade‖ (n=13, 26%); 

  Item 2 (questão referente a outros sintomas): as respostas com maior frequência foram 

―não, nenhum outro sintoma me afetou‖ (n=25, 50%); 

  Item 3 (questão referente à ansiedade ou preocupação do paciente): as respostas com 

maior frequência foram ―não, nenhum pouco‖ (n=16, 32%) e ―algumas vezes – nessas 

vezes atrapalhou minha concentração‖ (n=13, 25%); 

  Item 4 (questão referente à ansiedade ou preocupação da família): as respostas com 

maior frequência foram ―algumas vezes – nessas vezes a ansiedade ou preocupação 

atrapalharam a concentração deles‖ (n=23, 46%) e ―na maior parte do tempo‖ (n=11, 

22%); 

  Item 5 (questão referente as informações recebidas): as respostas com maior 

frequência foram ―recebemos todas as informações – sempre me senti à vontade para 

perguntar o que quisesse‖ (n=45, 90%);  

  Item 6 (questão referente à comunicação com a família): as respostas com maior 

frequência foram ―sim, falei tudo o que quis‖ (n=15, 30%) e ―na maioria das vezes sim‖ 

(n=11, 22%); 

  Item 7 (questão referente ao valor da vida): as respostas com maior frequência foram 

―sim, o tempo todo‖ (n=34, 68%); 

  Item 8 (questão referente ao sentir-se bem consigo): as respostas com maior 

frequência foram ―sim, o tempo todo‖ (n=33, 66%) ; 

  Item 9 (questão referente ao tempo perdido): as respostas com maior frequência foram 

―perdi mais da metade de um dia‖ (n=23, 46%) e ―não perdi tempo nenhum‖ (n=16, 

32%); 

  Item 10 (questão referente à resolução de problemas pessoais ou financeiros): as 

respostas com maior frequência foram ―meus problemas têm sido resolvidos e estão em 

dia como eu desejaria‖ (n=43, 86%); 
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  Item 11 (questão aberta para a descrição dos problemas pessoais ou financeiros): 

houve o relato de problemas financeiros relacionados ao ―gasto com remédios‖ (n=6, 

12%) e de problemas pessoais alusivos à ―perda da independência‖ (n=2, 4%). 

 

Tabela 13 - Frequências relativa e absoluta das respostas dadas pelos pacientes do projeto 

piloto para cada item da POS-Br – Ribeirão Preto-SP, 2016 

 Descrição da POS-Br   

Item Resposta Frequência Percentual 

 0 19 38 

item 1 1 9 18 

 2 13 26 

 3 9 18 

 0 25 50 

 1 12 24 

item 2 2 11 22 

 3 1 2 

 4 1 2 

 0 16 32 

 1 10 20 

item 3 2 13 26 

 3 9 18 

 4 2 4 

 0 6 12 

 1 4 8 

item 4 2 23 46 

 3 11 22 

 4 6 12 

 0 45 90 

item 5 1 3 6 

 2 1 2 

 4 1 2 

 0 15 30 

 1 11 22 

item 6 2 7 14 

 3 8 16 

 4 9 18 

 0 34 68 

item 7 1 8 16 

 2 7 14 

 4 1 2 
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Tabela 13 (continuação) - Frequências relativa e absoluta das respostas dadas pelos 

pacientes do projeto piloto para cada item da POS-Br – Ribeirão Preto-SP, 2016 

 Descrição da POS-Br   

Item Resposta Frequência Percentual 

 0 33 66 

 1 7 14 

item 8 2 7 14 

 3 1 2 

 4 2 4 

 0 16 32 

item 9 2 11 22 

 4 23 46 

item 10 0 43 86 

 2 7 14 

 Problemas financeiros (―gasto com remédios‖) 6 12 

item 11- resposta 1 Problemas pessoais ("perda da independência") 2 4 

 

6.2.3 Aplicação do EORTC QLQ-C30 

 

A descrição das variáveis do EORTC QLQ-C30 (tabela 14) mostra que os pacientes 

tiveram escores altos (acima de 65) para o estado de saúde global (média de 65,30), para os 

domínios funcionamento emocional (média de 67,20), funcionamento social (média de 72) e 

funcionamento cognitivo (média de 84,30).  

É importante apontar que o escore médio (±DP) e mediano (min-máx) de 48 (26,60) e 

46,70 (0-100) para o domínio funcionamento físico pode estar relacionado à presença dos 

sintomas físicos. Na subescala de sintomas, os maiores escores médio (±DP) e mediano (min-

máx) foram para: fadiga, 41,10 (30) e 33,30 (0-100); para a perda de apetite, 37,30 (44) e 0 

(0-100) e para dor, 37 (35,20) e 25 (0-100).  
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Tabela 14 – Valor médio e respectivo desvio padrão, valores mínimo, máximo e mediano, 

resultantes das respostas dos participantes do estudo ao EORTC QLQ-C30, segundo domínio. 

Ribeirão Preto - SP, 2016 

EORTC-QLQ-C30 

Domínios n Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Saúde global 50 65,30 23,20 0 66,70 100 

Funcionamento físico 50 48,00 26,60 0 46,70 100 

Desempenho de papel 50 58,30 36,00 0 66,70 100 

Funcionamento emocional 50 67,20 29,90 0 75,00 100 

Funcionamento cognitivo 50 84,30 22,90 0 83,30 100 

Funcionamento social 50 72,00 31,30 0 75,00 100 

Fadiga 50 41,10 30,00 0 33,30 100 

Náusea/ vômito 50 22,30 31,20 0 0,00 100 

Dor 50 37,00 35,20 0 25,00 100 

Dispnéia 50 20,70 32,90 0 0,00 100 

Insonia 50 28,70 41,00 0 0,00 100 

Perda de apetite 50 37,30 44,00 0 0,00 100 

Constipação 50 30,00 36,40 0 0,00 100 

Diarréia 50 12,70 30,00 0 0,00 100 

Dificuldades financeiras 50 24,00 31,60 0 0,00 100 

 

 

6.2.4 Fatores da POS-Br 

 

Considerando os 2 fatores principais da POS identificados por Siegert et al. (2010), 

foram feitas as seguintes nomeações para a análise descritiva dos fatores da POS-Br:  

 POS-Br – Psicológico (que reflete a dimensão bem-estar psicológico, representada 

pelos itens 3, 6, 7 e 8, cuja somatória dos escores pode variar de 0 a 16 pontos);   

 POS-Br – Atendimento nos CPs (dimensão relacionada a qualidade dos CPs recebidos, 

a partir dos itens 5, 9 e 10, cuja somatória dos escores pode variar de 0 a 12 pontos) e 

  POS-Br – Total (que contempla todos os itens da escala, cujo escore total é de 40 

pontos).  

Os escores médio (±DP) e mediano (min-máx) para POS-Br – Psicológico, POS-Br – 

Atendimento nos CPs e POS-Br – Total foram, respectivamente: 4,28 (3,05) e 4 (0-11), 2,74 

(1,96) e 4 (0-6), 11,22 (4,70) e 11,50 (0-21).  

Essa análise descritiva é apresentada na tabela 15, logo abaixo.  
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Tabela 15 – Descrição dos fatores da POS-Br. Ribeirão Preto - SP, 2016 

Variáveis n Média 
Desvio  

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

POS-Br  – Psicológico 50 4,28 3,05 0 4,00 11 

POS-Br  – Atendimento nos CPs 50 2,74 1,96 0 4,00 6 

POS-Br  – Total 50 11,22 4,70 0 11,50 21 

 

6.2.5 A confiabilidade da POS-Br 

 

A confiabilidade da POS-Br foi analisada segundo sua consistência interna 

determinada pelo coeficiente alfa de Cronbach; como o seu valor varia entre 0 e 1, quanto 

maior for o valor, maior a congruência entre os itens (TERWEE et al., 2007; PASQUALI, 

2011). A tabela 16 apresenta a consistência interna do instrumento. Embora o valor do 

coeficiente alfa de Cronbach tenha se alterado pouco com a retirada dos itens, houve um 

aumento do seu valor (para α=0,53) com a retirada do item 5 (questão referente a informações 

recebidas). 

 

Tabela 16 – Consistência interna da POS-Br (medida pelo coeficiente alfa de Cronbach). 

Ribeirão Preto - SP, 2016 

POS 
Alfa de Cronbach  

(com o item excluído) 

Alfa de Cronbach  

(geral) 

item 1 0,41 

0,45 

item 2 0,39 

item 3 0,35 

item 4 0,45 

item 5 0,53 

item 6 0,43 

item 7 0,38 

item 8 0,31 

item 9 0,49 

item 10 0,47 
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6.2.6 A validade convergente da POS-Br  

 

A fim de relacionar os domínios do EORTC QLQ-C30 com os domínios da POS-Br, 

foi proposto o coeficiente de correlação de Spearman (ρ = rho). Este coeficiente varia entre os 

valores de -1 e 1: o valor 0 (zero) significa que não há relação entre os domínios, o valor 1 

indica uma relação perfeita e o valor -1 também indica uma relação perfeita, porém inversa 

(ou seja, quando uma das variáveis aumenta a outra diminui) (PAGANO; GAUVREAU, 

2004). 

A classificação da intensidade das correlações entre as variáveis foi feita a partir dos 

valores recomendados por Fayers e Machin (2007): correlação ausente ou muito fraca = 0,00 - 

0,19; correlação fraca = 0,20 - 0,39; correlação moderada = 0,40 - 0,59; correlação forte = 

0,60 - 0,79; e correlação muito forte = 0,80 - 1,00. O nível de significância estatístico 

considerado foi 0,05 (valor de p referente à hipótese zero de que não há relação entre os 

domínios - H0: Rho=0). 

Os resultados apresentados na tabela 17 demonstram que houve uma relação inversa 

entre as subescalas funcionais do EORTC QLQ-C30 e a POS-Br, principalmente entre os 

domínios ―POS-Br – Psicológico‖ com o domínio ―saúde global‖ (ρ=-0,49) (correlação 

moderada) e o domínio ―funcionamento emocional‖ (ρ=-0,55) (correlação moderada).  

Essa relação inversa também pode ser observada entre a ―POS-Br – Total‖ com o 

domínio ―saúde global‖ (ρ=-0,54) (correlação moderada), o domínio ―funcionamento 

emocional‖ (ρ=-0,55) (correlação moderada) e o domínio ―funcionamento social‖ (ρ=-0,47) 

(correlação moderada). 

Também foi observada uma relação direta entre: ―fadiga‖ com ―POS-Br – Total‖ (ρ=-

0,47) (correlação moderada); ―dispneia‖ com ―POS-Br – Psicológico‖ (ρ=-0,41) (correlação 

moderada); e ―constipação‖ com ―POS-Br – Psicológico‖ (ρ=-0,46) (correlação moderada). 

Não houve relações entre os domínios do EORTC QLQ-C30 com o domínio da ―POS-Br – 

Atendimento nos CPs‖. 
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Tabela 17 – Coeficientes de correlação de Spearman (ρ) e valor de p (referente à hipótese 

nula) entre os escores das subescalas do EORTC QLQ-C30 e da POS-Br. 

Coeficiente de correlação de Spearman (n = 50) 

Valor-p referente à H0: Rho=0 

  POS-Br - Psicológico POS-Br - Atendimento nos CP POS-Br - Total 

Saúde global 
-0,49 -0,10 -0,54 

<0,01 0,49 <0,01 

Funcionamento físico 
-0,25 -0,01 -0,27 

0,08 0,93 0,06 

Desempenho de papel 
-0,24 0,13 -0,27 

0,09 0,37 0,06 

Funcionamento emocional 
-0,55 -0,13 -0,55 

<0,01 0,37 <0,01 

Funcionamento cognitivo 
-0,10 -0,09 -0,11 

0,48 0,52 0,43 

Funcionamento social 
-0,39 -0,03 -0,47 

<0,01 0,84 <0,01 

 

Fadiga 
0,28 0,04 0,47 

 0,05 0,76 <0,01 

 

Náusea/ vômito 
0,32 -0,02 0,39 

 0,02 0,89 <0,01 

 

Dor 
0,30 -0,03 0,32 

 0,03 0,84 0,03 

 

Dispnéia 
0,41 -0,14 0,29 

 <0,01 0,35 0,04 

 

Insonia 
0,16 0,10 0,22 

 0,25 0,51 0,12 

 

Perda de apetite 
0,24 -0,03 0,29 

 0,10 0,86 0,04 

 

Constipação 
0,46 -0,26 0,26 

 <0,01 0,07 0,06 

 

Diarréia 
0,32 0,15 0,38 

 0,02 0,29 <0,01 

 

Dificuldades financeiras 
0,16 0,11 0,30 

 0,27 0,45 0,04 
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6.2.7 Validade convergente da POS-Br (itens independentes) 

 

Para a correlação entre os domínios do EORTC QLQ-C30 com os itens independentes 

da POS-Br, foi calculado o coeficiente de correlação de Kendall (τ = tau). Esse coeficiente é 

mais indicado nos casos em que uma das variáveis reflete uma ordem (como os itens de escala 

tipo likert). O coeficiente de correlação de Kendall varia entre os valores -1 e 1; quanto mais 

próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a relação entre as duas variáveis (PAGANO; 

GAUVREAU, 2004).  

A análise da intensidade das correlações também levou em conta os valores 

recomendados por Fayers e Machin (2007). O nível de significância estatística considerado 

foi 0,05 (valor de p referente à hipótese zero de que não há relação entre os domínios - H0: 

Tau=0). 

Os resultados da tabela 18, a seguir, demonstram que, conforme o esperado, houve 

uma relação direta entre o item 1 da POS-Br com o domínio ―dor‖ (τ =0,41) (correlação 

moderada); do  item 2 com o sintomas ―naúsea/vômito‖ (τ =0,47) (correlação moderada); e do  

item 4 (a ansiedade ou preocupação da família) com ―dificuldades financeiras‖ (τ =0,47) 

(correlação moderada). 
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Tabela 18 – Coeficientes de correlação de Kendall e valor de p (referente à hipótese zero) 

entre os escores dos domínios do EORTC QLQ-C30 e os itens 1,2 e 4 da POS-Br. 

Coeficiente de correlação de Kendall (n = 50) 

Valor-p referente à H0: Tau=0 

  item 1 item 2 item 4 

Saúde global 
-0,12 -0,26 -0,12 

0,28 0,03 0,28 

Funcionamento físico 
-0,11 -0,03 -0,08 

0,32 0,80 0,49 

Desempenho de papel 
-0,13 -0,17 -0,14 

0,26 0,16 0,24 

Funcionamento emocional 
-0,22 -0,11 -0,16 

0,05 0,33 0,16 

Funcionamento cognitivo 
0,10 -0,12 0,10 

0,43 0,34 0,43 

Funcionamento social 
-0,17 -0,18 -0,34 

0,17 0,13 <0,01 

Fadiga 
0,23 0,37 0,16 

0,04 0,00 0,16 

Náusea/ vômito 
0,11 0,47 0,13 

0,37 0,00 0,27 

Dor 
0,41 0,08 -0,05 

0,00 0,51 0,68 

Dispnéia 
0,20 0,23 -0,11 

0,10 0,08 0,38 

Insonia 
0,35 -0,12 -0,18 

0,01 0,36 0,14 

Perda de apetite 
0,11 0,35 0,02 

0,35 0,01 0,84 

Constipação 
0,06 0,09 0,20 

0,62 0,47 0,10 

Diarréia 
0,00 0,25 0,21 

0,98 0,06 0,10 

Dificuldades financeiras 
-0,03 0,12 0,47 

0,83 0,35 <0,01 
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6.3 Etapa de campo 

 

A etapa de campo foi realizada de agosto de 2016 a janeiro de 2017.  

A amostra final foi composta por 200 pacientes oncológicos; esses pacientes foram 

entrevistados em quatro cenários: no Ambulatório de Oncologia Clínica (n=77, 38,5%), na 

Central de Quimioterapia (n=40, 20%), no Grupo de CPs (n=48, 24%) e na Enfermaria (n=35, 

17,5%). É importante destacar que a aplicação dos instrumentos não atrapalhou a 

programação dos pacientes, pois só ocorreu após a finalização das consultas no Grupo de CP 

e no Ambulatório de Oncologia Clínica, dos procedimentos na Central de Quimioterapia e da 

rotina diária (banho e alimentação) na Enfermaria. 

 

6.3.1 Caracterização da amostra 

 

6.3.1.1 Variáveis categóricas 

 

A distribuição de participantes dos gêneros feminino e masculino foi igualitária 

(n=100, 50%). Os participantes eram, em sua maioria, caucasianos (n=161, 80,5%), 

casados/amasiados (n=124, 62%), seguiam como religião o catolicismo (n=121, 60,5%) e 

residiam no Estado de São Paulo (n=189, 94,5%). Sobre o nível de escolaridade, 61% da 

amostra (n=122) tinha baixa escolaridade, evidenciada por classificação de ensino 

fundamental completo (n=75, 37,5%) ou incompleto (n=47, 23,5%). Ao contrário dos 

participantes do projeto piloto, 33% dos participantes (n=66) da etapa de campo tiveram um 

alto grau de escolaridade (ensino médio completo e ensino superior). 

Em relação à atividade laboral, apenas 18% da amostra (n=36) encontrava-se ativo 

profissionalmente (autônomos, empregados formalmente e informalmente). Por sua vez, 82% 

dos pacientes (n=164) encontravam-se inativos profissionalmente no momento da coleta: 49 

(24,5%) recebiam aposentadoria por tempo de serviço, 54 (27%) estavam afastados com o 

auxílio doença, 20 (10%) foram aposentados por invalidez, 18 (9%) eram 

beneficiários/pensionistas (sem profissão remunerada) e 15 (7%) eram pessoas do lar 

(cuidavam da casa – sem profissão remunerada).  

Essas informações são apresentadas na tabela 19.  
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Tabela 19 – Distribuição dos pacientes da etapa de campo segundo características 

sociodemográficas – Frequências absoluta e relativa – Ribeirão Preto-SP, 2017 

Variáveis categóricas   Frequência Percentual 95%CI.lo 95%CI.hi 

Sexo Feminino 100 50 43,14 56,86 

  Masculino 100 50 43,14 56,86 

Estado Civil Casado 124 62 55,11 68,44 

  Solteiro 27 13,5 9,45 18,93 

  Desquitado 27 13,5 9,45 18,93 

  Viúvo 22 11 7,38 16,09 

Cor ou Raça (IBGE) Branca 161 80,5 74,46 85,39 

  Negra 24 12 8,20 17,23 

  Parda 13 6,5 3,84 10,80 

 Amarela 2 1 0,27 3,57 

Escolaridade Sem Estudos 5 2,5 1,07 5,72 

 
Ensino Fundamental Incompleto 47 23,5 18,16 29,84 

 
Ensino Fundamental Completo 75 37,5 31,09 44,39 

 
Ensino Médio Incompleto 7 3,5 1,71 7,05 

 
Ensino Médio Completo 43 21,5 16,37 27,70 

 
Ensino Superior 23 11,5 7,79 16,67 

Situação Laboral Afastado 54 27 21,32 33,54 

  Aposentado Por Invalidez 20 10 6,57 14,94 

  Aposentado Por Tempo De Serviço 49 24,5 19,06 30,90 

  Autônomo 3 1,5 0,51 4,32 

  Beneficiário/Pensionista 18 9 4,85 16,58 

  Cuidando Da Casa 15 7,5 4,31 14,19 

  Desempregado 3 1,5 0,51 4,32 

  Empregado Formalmente 22 11 7,38 16,09 

  Empregado Informalmente 11 5,5 3,10 9,58 

  Estudante (Bolsista) 5 2,5 1,07 5,72 

Religião Ateu 1 0,5 0,09 2,78 

 
Budista 2 1 0,27 3,57 

 
Católico 121 60,5 53,59 67,02 

 
Espírita 35 17,5 12,86 23,36 

 
Evangélico 40 20 15,05 26,09 

 
Igreja Messiânica 1 0,5 0,09 2,78 

Estado Acre 1 0,5 0,09 2,78 

 
Distrito Federal 1 0,5 0,09 2,78 

 
Mato Grosso 1 0,5 0,09 2,78 

 
Minas Gerais 8 4 2,04 7,69 

 
São Paulo 189 94,5 90,42 96,90 
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Devido à grande diversidade de diagnósticos clínico-patológicos na amostra, os 

tumores foram agrupados pelas 11 clínicas de atendimento: Clínica de Neurocirurgia 

Oncológica (NCO), Clínica de Gastrenterologia Oncológica (GAO), Clínica do Tumor 

Neuroendócrino (TNE), Clínica de Proctologia Oncológica (PROC), Clínica de Pneumologia 

Oncológica (PNO), Clínica de Urologia Oncológica (URO), Clínica de Ortopedia Oncológica 

(ORTOP), Clínica de Mastologia e Ginecologia Oncológica (MGO), Clínica de Cabeça e 

Pescoço Oncológica (CPO), Clínica de Hematologia (HMO) e Clínica de Melanoma (MO) 

(essas são as siglas e nomeações utilizadas no serviço).  

Abaixo, seguem os diagnósticos clínico-patológicos correspondentes a cada sigla, de 

acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 

com a Saúde (CID10):  

 

• NCO – neoplasia maligna do encéfalo (C719) (n=14), neoplasia maligna lobo 

temporal (C712) (n=2), neoplasia maligna lobo frontal (C711) (n=3), neoplasia de 

comportamento incerto ou desconhecido do sistema nervoso central (D439) (n=2) e neoplasia 

de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo (D432) (n=2). 

• GAO – neoplasia maligna do estômago (C169) (n=16), neoplasia maligna do esôfago 

(C159) (n=3), neoplasia maligna de via biliar (C249) (n=2), neoplasia maligna do pâncreas 

(C25) (n=13), neoplasia maligna do retroperitôneo (C480) (n=1), neoplasia de comportamento 

incerto ou desconhecido do órgão digestivo (D379) (n=3), neoplasia maligna do fígado 

(C229) (n=2). 

• TNE – neoplasia maligna da glândula parótida (C107) (n=2). 

• PROC – neoplasia maligna do reto (C20) (n=15), neoplasia maligna de colon 

sigmoide (C187) (n=11), neoplasia maligna com lesão invasiva do colon (C188) (n=2) e 

neoplasia maligna de duodeno (C170) (n=2). 

• PNO – neoplasia maligna do lobo inferior, brônquio ou pulmão (C343) (n=1), 

neoplasia maligna dos brônquios ou pulmões (C349) (n=21) e neoplasia maligna do lobo 

médio, brônquio ou pulmão (C342) (n=2). 

• URO – neoplasia maligna de próstata (C61) (n=14), neoplasia maligna de rim (C64) 

(n=7) e neoplasia com lesão invasiva da bexiga (C678) (n= 3). 

• ORTOP – neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles dos membros 

inferiores (C491) (n=1), neoplasia maligna da omoplata e ossos longos dos membros 

superiores (C400) (n=2), neoplasia maligna, sem especificação de localização (C80) (n=1), 
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neoplasia maligna da coluna vertebral (C412) (n=1) e neoplasia maligna de ossos e 

cartilagens articulares (C419) (n=1). 

• MGO – neoplasia maligna de mama (C509) (n=14), neoplasia de comportamento 

incerto ou desconhecido de ovário (D391) (n=1), neoplasia maligna do colo de útero (C539) 

(n=2) e neoplasia maligna de ovário (C56) (n=1). 

• CPO – neoplasia maligna da boca (C069) (n=7), neoplasia maligna com lesão 

invasiva de assoalho de boca (C048) (n=1), neoplasia maligna com lesão invasiva da 

nasofaringe (C118) (n=2), neoplasia maligna do ouvido médio (C301) (n=1), neoplasia 

maligna da base da língua (C01) (n=2), neoplasia maligna de cavidade nasal (C300) (n=1), 

neoplasia maligna com lesão invasiva da laringe (C328) (n=3), neoplasia maligna de amígdala 

(C99) (n=1), neoplasia maligna do palato mole (C059) (n=3), neoplasia maligna da laringe 

(C329) (n=1), neoplasia maligna de orofaringe (C109) (n=1) e neoplasia maligna da pele da 

orelha e do conduto auditivo externo (C442) (n=1). 

• HMO – Linfoma de Hodgkin (C811) (n=3) e Leucemia Linfoblástica Aguda (C910) 

(n=1).  

• MO – melanoma maligno invasivo de pele (C438) (n=4). 

 

Em relação ao acompanhamento prévio e simultâneo pelo Grupo de CPs, considerando 

que todos os pacientes tinham diagnóstico de doença avançada há no mínimo um ano, foi 

constatado mais uma vez o encaminhamento tardio dos pacientes: apenas 30% (n=60) tinham 

passado por consulta com o Grupo de CPs; 60% (n=140) não foram acompanhados pelo 

Grupo de CPs até a finalização da coleta de dados.   

Embora as variáveis ―KPS‖ e ―Número de Consultas no Grupo de CPs‖ tenham sido 

descritas brevemente na tabela abaixo, elas serão analisadas no item 6.3.1.2 (variáveis 

numéricas) 
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Tabela 20 – Distribuição dos pacientes da etapa de campo segundo características 

clínicopatológicas – Frequências absoluta e relativa – Ribeirão Preto-SP, 2017 

Características clínico-patológicas N (%) 

Clínicas de Atendimento Gastrenterologia Oncológica  41 20,5 

     Proctologia Oncológica 30 15 

Pneumologia Oncológica 24 12 

Urologia Oncológica 24 12 

      Cabeça e Pescoço Oncológica 24 12 

Neurocirurgia Oncológica 23 11,5 

Mastologia e Ginecologia Oncológica 18 9 

Ortopedia Oncológica  6 3 

Hematologia 4 2 

Melanoma 4 2 

 Tumor Neuroendócrino 2 1 

Grupo de CPs SIM 60 30 

 NÃO 140 70 

KPS 40 8 4 

 50 22 11 

 60 27 13,5 

 70 42 21 

 80 47 27,5 

 90 50 29 

 100 4 2 

Nº de Consultas GPs Apenas 1 vez 27 13,5 

 2 vezes 15 7,5 

 3 a 5 vezes 10 5 

 6 a 10 vezes 6 3 

 11 a 13 vezes 2 1 

 

6.3.1.2 Variáveis numéricas 

 

A idade média dos pacientes entrevistados foi de 57,19 anos (desvio padrão=13,86, 

mediana=59, mínima=20 e máxima=85). A amostra também pode ser definida pelas 

dificuldades socioeconômicas: a renda individual média dos participantes foi de 1,74 salários 

mínimos (desvio padrão=0,97, mediana=1,5, mínima=0 e máxima=7) e a renda familiar de 

3,50 salários mínimos (desvio padrão=1,35, mediana=3,5, mínima=1 e máxima=12). Destaca-

se ainda o número de pessoas em uma mesma família: média de 2,86 (desvio padrão=1,16, 

mediana=3, mínima=1 e máxima=7).  

Os escores de desempenho clínico (KPS) médio (±DP) e mediano (min-máx) foram de 

72,90 (15,02) e 70 (40-100), respectivamente. Embora 101 participantes (50,5%) tivessem um 



Resultados  |  76 

bom desempenho clínico no momento da entrevista (KPS de 80% a 100%), houve 30 

pacientes (15%) que apresentaram um baixo desempenho clínico (cujo KPS variou de 40% a 

50%) e 69 pacientes (34,5%) que apresentaram um bom desempenho clínico funcional (60% a 

70%).  

Os escores médio (±DP) e mediano (min-máx) do número de consultas no Grupo de 

CPs foram de 0,85 (2,02) e 0 (0-13). 27 pacientes (13,5%) foram acompanhados ao menos 

uma vez; 15 pacientes (7,5%) foram acompanhados 2 vezes; 10 pacientes (5%) foram 

avaliados de 3 a 5 vezes; e 8 pacientes (4%) de 6 a 13 vezes. 

Essas variáveis numéricas podem ser observadas na tabela abaixo. 

 

Tabela 21 - Características clínicas e sociodemográficas dos pacientes da etapa de campo – 

Ribeirão Preto-SP, 2017 

Variáveis n Média 
Desvio  

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Idade 200 57,19 13,89 20 59 85 

Renda Individual (salário mínimo) 200 1,74 0,97 0 1,5 7 

Renda Familiar (salário mínimo) 200 3,50 1,35 1 3,5 12 

Número de pessoas na família 200 2,86 1,16 1 3 7 

Número de vezes nos CPs 200 0,85 2,02 0 0 13 

KPS 200 72,90 15,02 40 70 100 

 

6.3.2 Análise descritiva da POS-Br (versão 6) 

 

A tabela 22 apresenta a distribuição percentual das respostas dadas pelos pacientes 

para os 10 itens (cujas respostas são dadas em escala likert). A partir dos escores resultantes 

da POS-Br, é possível observar que:  

 

  Item 1 (questão referente à dor): as respostas com maior frequência foram ―levemente 

– praticamente não me incomodou‖ (n=66, 33%) e ―moderadamente – chegou a me 

limitar em alguma atividade‖ (n=62, 31%); 

  Item 2 (questão referente a outros sintomas): as respostas com maior frequência foram 

―sim, moderadamente (n=75, 37,5%) e ―sim, levemente (n=69, 34,5%); 

  Item 3 (questão referente à ansiedade ou preocupação do paciente): as respostas com 

maior frequência foram ―algumas vezes – nessas vezes atrapalhou minha concentração‖ 

(n=79, 39,5%) e ―pouquíssimas vezes‖ (n=61, 30,5%); 
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  Item 4 (questão referente à ansiedade ou preocupação da família): as respostas com 

maior frequência foram ―algumas vezes – nessas vezes a ansiedade ou preocupação 

atrapalharam a concentração deles‖ (n=67, 33,5%) e ―na maior parte do tempo‖ (n=49, 

24,5%); 

  Item 5 (questão referente às informações recebidas): as respostas com maior 

frequência foram ―recebemos informações, mas tivemos dificuldades em entendê-las‖ 

(n=63, 31,5%) e ―recebemos informações quando pedimos, mas gostaríamos de ter 

recebido mais‖ (n=60, 30%);  

  Item 6 (questão referente à comunicação com a família): as respostas com maior 

frequência foram ―algumas vezes‖ (n=75, 37,5%) e ―na maioria das vezes sim‖ (n=52, 

26%); 

  Item 7 (questão referente ao valor da vida): as respostas com maior frequência foram 

―sim, o tempo todo‖ (n=123, 61,5%) e ―sim, na maior parte do tempo (n=42, 21%); 

  Item 8 (questão referente ao sentir-se bem consigo): as respostas com maior 

frequência foram ―sim, o tempo todo‖ (n=66, 33%), ―na maior parte do tempo‖ (n=50, 

25%) e ―algumas vezes‖ (n=47, 23,5%) ; 

  Item 9 (questão referente ao tempo perdido): as respostas com maior frequência foram 

―perdi mais da metade de um dia‖ (n=123, 61,5%) e ―perdi até a metade de um dia‖ 

(n=58, 29%); 

  Item 10 (questão referente à resolução de problemas pessoais ou financeiros): as 

respostas com maior frequência foram ―meus problemas têm sido resolvidos e estão em 

dia como eu desejaria‖ (n=58, 29%) e ―meus problemas estão sendo resolvidos‖ (n=94, 

47%). 

 

 



Resultados  |  78 

Tabela 22 – Distribuição percentual das respostas dadas pelos pacientes na etapa de campo 

para cada item da POS-Br – Ribeirão Preto-SP, 2017 

  0 1 2 3 4 

POS-Br 1 25,0 33,0 31,0 10,0 1,0 

POS-Br 2 11,0 34,5 37,5 16,0 1,0 

POS-Br 3 7,0 30,5 39,5 15,0 8,0 

POS-Br 4 14,5 21,5 33,5 24,5 6,0 

POS-Br 5 27,5 31,5 30,0 9,5 1,5 

POS-Br 6 15,0 26,0 37,5 14,5 7,0 

POS-Br 7 61,5 21,0 15,0 2,5 0,0 

POS-Br 8 33,0 25,0 23,5 16,0 2,5 

POS-Br 9 9,0 0,0 29,0 0,5 61,5 

POS-Br 10 29,0 0,5 47,0 0,5 23,0 

 

O Item 11 foi dividido em: parte a) questão aberta para a descrição dos problemas 

pessoais e parte b) questão aberta para a descrição dos problemas financeiros. As respostas 

dadas pelos participantes foram agrupadas em categorias.  

Dentre a descrição dos problemas pessoais (tabela 23), os mais citados foram ―perda 

de independência e autonomia para Atividades de Vida Diária – AVDs‖ (n=30, 15%) e a 

presença de ―sintomas físicos desconfortáveis‖ (n=27, 13,5%) – 2 problemas que interferem 

no desempenho funcional e QV dos participantes. Vale ressaltar a percepção dos pacientes 

quanto às alterações na relação familiar (―dinâmica familiar‖ – n=17, 8,5%) e os sentimentos 

vivenciados pelos familiares (―angústia da família‖ – n=9, 4,5%). Por fim, 43% (86) da 

amostra não se referiu a nenhum problema pessoal. 

 

Tabela 23 – Distribuição percentual das respostas dadas pelos pacientes na etapa de campo 

para o item 11 a) da POS-Br – Ribeirão Preto-SP, 2017 

POS-Br 11a Frequência Percentual 

Perda da independência e autonomia para 

as AVDs 30 15 

Sintomas físicos desconfortáveis 27 13,5 

Dinâmica familiar  17 8,5 

Inatividade (afastamento do trabalho) 12 6,0 

Medo da morte e assuntos inacabados 

(deixar pendências) 12 6,0 

Isolamento social  11 5,5 

Angústia da família 9 4,5 

NADA 86 43,0 
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A descrição dos problemas financeiros (item 11b, tabela 24) incluiu a busca da 

―aposentadoria‖ (n=24, 12%) e ―pagar as contas do mês‖ (n=13, 6,5%). 50,5% (n=151) dos 

participantes não mencionou problema financeiro algum. 

 

Tabela 24 – Distribuição percentual das respostas dadas pelos pacientes na etapa de campo 

para o item 11 b) da POS-Br – Ribeirão Preto-SP, 2017 

POS-Br 11b Frequência Percentual 

Em busca da aposentadoria 24 12 

Pagar as contas do mês (aluguel, luz, 

água, telefone) 13 6,5 

Em busca do auxílio doença 4 2,0 

Custo dos medicamentos 3 1,5 

Em busca de oxigênio  3 1,5 

Em busca da cadeira de banho 2 1,0 

NADA 151 50,5 

 

6.3.3 Aplicação do EORTC QLQ-C30 

 

A descrição das variáveis do EORTC QLQ-C30 (tabela 25) demonstra que os 

pacientes tiveram escores altos (acima de 63) para o estado de saúde global (média de 63,79), 

para os domínios funcionamento físico (média de 74,0), emocional (média de 71,50), 

funcionamento social (média de 63,08) e funcionamento cognitivo (média de 87,32) (maior 

desempenho apresentado, assim como para a amostra do projeto piloto). O desempenho de 

papel obteve uma média de 62,33. 

Na subescala de sintomas, os maiores escores médio (±DP) e mediano (min-máx) 

foram para: fadiga, 43,44 (26,99) e 33,33 (0-100) e para a perda de apetite, 33,00 (29,89) e 

33,33 (0-100). A dor foi o terceiro sintoma mais citado pelos participantes, com escores 

médio (±DP) e mediano (min-máx) de 27, 17 (22,99) e 16,67 (0-100).  

É importante apontar o predomínio do item ―dificuldades financeiras‖, cujo escore 

médio (±DP) e mediano (min-máx) foi de 35,67 (33,34) e 33,33 (0-100). 
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Tabela 25 – Descrição do EORTC QLQ-C30. Ribeirão Preto - SP, 2017 

EORTC-QLQ-C30 

Variáveis n Média 
Desvio  

Padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Saúde global 200 63,79 19,96 16,67 66,67 100 

Funcionamento físico 200 74,00 28,47 0 86,67 100 

Desempenho de papel 200 62,33 31,05 0 66,67 100 

Funcionamento emocional 200 71,50 22,79 0 75 100 

Funcionamento cognitivo 200 87,42 16,58 0 100 100 

Funcionamento social 200 63,08 27,45 0 66,67 100 

Fadiga 200 43,44 26,99 0 33,33 100 

Náusea/ vômito 200 11,83 18,35 0 0 83,33 

Dor 200 27,17 22,99 0 16,67 100 

Dispnéia 200 9,50 22,51 0 0 100 

Insonia 200 22,83 25,79 0 33,33 100 

Perda de apetite 200 33,00 29,89 0 33,33 100 

Constipação 200 17,33 24,55 0 0 100 

Diarréia 200 3,00 12,14 0 0 100 

Dificuldades financeiras 200 35,67 33,34 0 33,33 100 

 

6.3.4 Itens e Fatores da POS-Br 

 

Assim como nas análises do projeto piloto, novamente foram considerados os dois 

fatores principais da POS identificados por Siegert et al. (2010).  

As nomeações ―POS-Br – Psicológico‖ (fator 1 – que corresponde à dimensão bem 

estar-psicológico - itens 3, 6, 7 e 8, cuja somatória dos escores pode variar de 0 a 16 pontos) e 

―POS-Br – Atendimento nos CPs‖ (fator 2 – que corresponde à dimensão qualidade dos CPs 

recebidos - itens 5, 9 e 10, cuja somatória dos escores pode variar de 0 a 12 pontos) foram 

mantidas para a análise descritiva dos fatores da POS-Br.  

A ―POS-Br‖ total contempla todos os itens da escala (incluindo os itens 

independentes, 1, 2 e 4), cujo escore total é de 40 pontos. 

Os escores médio (±DP) e mediano (min-máx) para POS-Br – Psicológico, POS-Br – 

Atendimento nos CPs e POS-Br – Total foram, nessa ordem: 5,48 (3,31) e 5 (0-14), 6,20 

(2,66) e 6,5 (0-12), 16,44 (6,85) e 16 (2-34). Essa análise descritiva é apresentada na tabela 

26.  
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Tabela 26 – Descrição dos itens e fatores da POS-Br. Ribeirão Preto - SP, 2017 

Variáveis n Média Desvio Padrão Mínimo Mediana Máximo 

POS-Br 1 200 1,29 0,99 0 1 4 

POS-Br 2 200 1,62 0,92 0 2 4 

POS-Br 3 200 1,87 1,02 0 2 4 

POS-Br 4 200 1,86 1,13 0 2 4 

POS-Br 5 200 1,26 1,01 0 1 4 

POS-Br 6 200 1,73 1,10 0 2 4 

POS-Br 7 200 0,59 0,83 0 0 3 

POS-Br 8 200 1,30 1,16 0 1 4 

POS-Br 9 200 3,06 1,31 0 4 4 

POS-Br 10 200 1,88 1,44 0 2 4 

POS-Br Total 200 16,44 6,85 2 16 34 

POS-Br – Psicológico 200 5,48 3,31 0 5 14 

POS-Br  – Atendimentos nos CPs 200 6,20 2,66 0 6,5 12 

 

6.3.5 A confiabilidade da POS-Br 

 

A confiabilidade da POS-Br foi analisada segundo sua consistência interna 

determinada pelo coeficiente alfa de Cronbach; como o seu valor varia entre 0 e 1, quanto 

maior o valor, maior a congruência entre os itens (PASQUALI, 2011; TERWEE et al., 2007). 

A tabela 27 apresenta a consistência interna do instrumento.  

O valor encontrado (α=0,82) foi maior (e melhor) que o valor alcançado no projeto 

piloto (α geral ⁄ raw alpha = 0,45 e, com a retirada do item 5, α=0,53). O valor encontrado 

também foi maior que nos demais estudos de validação da POS: os valores encontrados nos 

trabalhos de adaptação cultural e de validação da POS na Argentina, Portugal, Itália e 

Espanha foram, respectivamente, α=0,68, α=0,68, α=0,72 e α=0,64 (vale ressaltar que a 

consistência interna da ―POS German‖ não foi apresentada).   
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Tabela 27 – A consistência interna da POS-Br (medida pelo coeficiente alfa de Cronbach). 

Ribeirão Preto - SP, 2017. 

POS 
Alfa de Cronbach  

(com o item excluído) 

Alfa de Cronbach  

(geral) 

POS-Br 1 0,808 

0,822 

POS-Br 2 0,796 

POS-Br 3 0,792 

POS-Br 4 0,823 

POS-Br 5 0,819 

POS-Br 6 0,815 

POS-Br 7 0,794 

POS-Br 8 0,775 

POS-Br 9 0,833 

POS-Br 10 0,791 

 

6.3.6 Análise Fatorial Confirmatória (AFC) da POS-Br 

 

A AFC, realizada para verificar o ajuste do modelo final obtido por meio da adaptação 

cultural do instrumento, apontou que a POS-Br (versão self)  manteve  a  estrutura  fatorial do 

instrumento original (Siegert et al., 2010) (os itens foram alocados nos seus respectivos 

fatores).  Na tabela 28, são indicadas as cargas fatoriais dos itens correspondentes aos fatores 

1 (―POS-Br – Psicológico‖) e 2 (―POS-Br – Atendimento nos CPs‖). 

 

Tabela 28 – Modelo de Análise Fatorial Confirmatória: dois fatores. Ribeirão Preto - SP, 

2017. 

Modelo de Análise Fatorial Confirmatória: dois fatores 

 Estimativa Erro Padrão z-valor P(>|z|) 95%IC.lo 95%IC.hi  

Fator1        Fator1  

POS7 0,915 0,033 27,446 < 0.001 0,850 0,980 POS7 

POS8 0,930 0,022 43,008 < 0.001 0,887 0,972 POS8 

POS3 0,727 0,038 19,276 < 0.001 0,653 0,801 POS3 

POS6 0,611 0,052 11,817 < 0.001 0,509 0,712 POS6 

Fator2        Fator2  

POS5 0,439 0,071 6,218 < 0.001 0,301 0,578 POS5 

POS10 0,871 0,059 14,656 < 0.001 0,754 0,987 POS10 

POS9 0,357 0,080 4,445 < 0.001 0,200 0,515 POS9 
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Figura 1 – Representação esquemática dos Modelos. Ribeirão Preto - SP, 2017. 

 

Os índices de ajuste do modelo encontrados (para os dois fatores) foram: RMSEA= 

0,072 (0,031; 0,112), CFI= 0,992 e TLI=0,987. Como os índices de CFI e TLI foram 

próximos de 1, foi considerado de bom ajuste o modelo. Em relação ao RMSE (uma medida 

de erro), quanto menor o índice, melhor o modelo (como verificado na análise); porém, não 

há um consenso sobre o valor ideal, que pode variar de valores mais liberais (abaixo de 0,1) 

até mais conservadores (abaixo de 0,08). 

 

6.3.7 A validade convergente da POS-Br  

 

A fim de relacionar os domínios do EORTC QLQ-C30 com os domínios da POS-Br, 

foi proposto, novamente, o coeficiente de correlação de Spearman (ρ = rho). Este coeficiente 

varia entre os valores de -1 e 1 (PAGANO; GAUVREAU, 2004). 
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A classificação da intensidade das correlações entre as variáveis seguiu os valores 

recomendados por Fayers e Machin (2007): correlação ausente ou muito fraca = 0,00 - 0,19; 

correlação fraca = 0,20 - 0,39; correlação moderada = 0,40 - 0,59; correlação forte = 0,60 - 

0,79; e correlação muito forte = 0,80 - 1,00. O nível de significância estatístico considerado 

foi 0,05 (valor de p referente à hipótese zero de que não há relação entre os domínios - H0: 

Rho=0). 

Os resultados apresentados na tabela 29 indicam que houve uma relação inversa entre 

o KPS e todas as subescalas funcionais do EORTC QLQ-C30 com o fator 1 da POS-Br. A 

intensidade das correlações foi maior com os domínios ―saúde global‖ (ρ=-0,627) (correlação 

forte) e o ―funcionamento emocional‖ (ρ=-0,743) (correlação forte); houve uma correlação 

moderada (ρ=-0,409) entre o KPS e o fator 1. Em relação aos sintomas, observa-se uma 

relação direta entre o fator 1 e todos os sintomas físicos, principalmente com ―fadiga‖ (ρ=-

0,452) (correlação moderada) e ―dor‖ (ρ=-0,425) (correlação moderada). 

Na tabela 30, são apontadas as relações (inversas) entre as subescalas funcionais do 

EORTC QLQ-C30 e o fator 2 da POS-Br; houve correlações de intensidade moderada com os 

domínios ―saúde global‖ (ρ=-0,548), ―desempenho de papel‖ (ρ=-0,456), ―funcionamento 

emocional‖ (ρ=-0,425) e ―funcionamento social‖ (ρ=-0,455). 

Por fim, na tabela 31, são mostradas as relações inversas e de intensidade forte entre as 

subescalas funcionais do EORTC QLQ-C30 ―saúde global‖ (ρ=-0,765), ―funcionamento 

físico‖ (ρ=-0,600), ―desempenho de papel‖ (ρ=-0,707), ―funcionamento emocional‖ (ρ=-

0,632) e a POS-Br Geral. Também se constatou uma relação inversa e de intensidade 

moderada entre o KPS e a POS-Br Geral (ρ=-0,536); para os sintomas físicos ―fadiga‖ e 

―dor‖, as relações foram diretas e moderadas (ρ=-0,579 e ρ=-0,555). 
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Tabela 29 – Coeficientes de correlação de Spearman (ρ) e valor de p (referente à hipótese 

zero) entre o KPS e os escores das subescalas funcionais do EORTC QLQ-C30 com o POS-

Br – Psicológico (fator 1). Ribeirão Preto - SP, 2017 

Coeficiente de Spearman POS-Br – Psicológico 

                 ρ             IC95%                 p 

KPS -0,409 -0,518 -0,286 < 0.001 

Saúde global -0,627 -0,705 -0,535 < 0.001 

Funcionamento físico -0,460 -0,563 -0,343 < 0.001 

Desempenho de papel -0,557 -0,646 -0,454 < 0.001 

Funcionamento emocional -0,743 -0,799 -0,673 < 0.001 

Funcionamento cognitivo -0,449 -0,553 -0,331 < 0.001 

Funcionamento social -0,504 -0,601 -0,392 < 0.001 

Fadiga 0,452 0,334 0,556 < 0.001 

Náusea/ vômito 0,269 0,135 0,393 < 0.001 

Dor 0,425 0,305 0,533 < 0.001 

Dispnéia 0,224 0,088 0,352 0,001 

Insonia 0,325 0,195 0,443 < 0.001 

Perda de apetite 0,206 0,069 0,335 0,003 

Constipação 0,207 0,070 0,336 0,003 

Diarréia -0,017 -0,156 0,122 0,807 

Dificuldades financeiras 0,338 0,209 0,455 < 0.001 

 

Tabela 30 – Coeficientes de correlação de Spearman (ρ) e valor de p (referente à hipótese 

zero) entre o KPS e os escores das subescalas funcionais do EORTC QLQ-C30 com o POS-

Br – Atendimento nos CPs (fator 2). Ribeirão Preto - SP, 2017 

Coeficiente de Spearman POS-Br – Atendimento nos CPs 

           ρ         IC95%          p 

KPS -0,272 -0,396 -0,139 < 0.001 

Saúde global -0,548 -0,639 -0,443 < 0.001 

Funcionamento físico -0,339 -0,456 -0,210 < 0.001 

Desempenho de papel -0,456 -0,559 -0,339 < 0.001 

Funcionamento emocional -0,425 -0,532 -0,304 < 0.001 

Funcionamento cognitivo -0,279 -0,402 -0,146 < 0.001 

Funcionamento social -0,455 -0,558 -0,337 < 0.001 

Fadiga 0,360 0,233 0,475 < 0.001 

Náusea/ vômito 0,213 0,076 0,341 0,003 

Dor 0,273 0,140 0,397 < 0.001 

Dispnéia 0,156 0,017 0,288 0,028 

Insonia 0,207 0,071 0,336 0,003 

Perda de apetite 0,194 0,057 0,324 0,006 

Constipação 0,074 -0,066 0,210 0,301 

Diarréia 0,044 -0,096 0,181 0,538 

Dificuldades financeiras 0,397 0,273 0,507 < 0.001 
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Tabela 31 – Coeficientes de correlação de Spearman (ρ) e valor de p (referente à hipótese 

zero) entre o KPS e os escores das subescalas funcionais do EORTC QLQ-C30 com o POS-

Br Geral. Ribeirão Preto - SP, 2017 

 Spearman   POS-Br Geral   

                            ρ    IC 95%         p 

KPS -0,536 -0,628 -0,429 < 0.001 

Saúde global -0,765 -0,817 -0,701 < 0.001 

Funcionamento físico -0,600 -0,682 -0,503 < 0.001 

Desempenho de papel -0,707 -0,770 -0,630 < 0.001 

Funcionamento emocional -0,632 -0,709 -0,541 < 0.001 

Funcionamento cognitivo -0,457 -0,560 -0,340 < 0.001 

Funcionamento social -0,612 -0,692 -0,517 < 0.001 

Fadiga 0,579 0,479 0,665 < 0.001 

Náusea/ vômito 0,308 0,177 0,428 < 0.001 

Dor 0,555 0,451 0,644 < 0.001 

Dispnéia 0,250 0,115 0,376 < 0.001 

Insonia 0,289 0,157 0,411 < 0.001 

Perda de apetite 0,262 0,128 0,386 < 0.001 

Constipação 0,211 0,074 0,340 0,003 

Diarréia 0,021 -0,118 0,159 0,766 

Dificuldades financeiras 0,386 0,261 0,498 < 0.001 

 

6.3.8 A validade convergente da POS-Br (itens independentes) 

 

Para a correlação entre os domínios do EORTC QLQ-C30 com os itens independentes 

da POS-Br, foi calculado, mais uma vez, o coeficiente de correlação de Kendall (τ = tau) 

(PAGANO; GAUVREAU, 2004). A análise da intensidade das correlações também levou em 

conta os valores recomendados por Fayers e Machin (2007). O nível de significância 

estatística considerado foi 0,05 (valor de p referente à hipótese zero de que não há relação 

entre os domínios - H0: Tau=0). 

Os resultados da tabela 32 demonstram que, conforme o esperado, houve uma relação 

direta, de intensidade muito forte, entre o item 1 da POS-Br com o domínio ―dor‖ (τ =0,833).  

Na tabela 33, encontrou-se correlação de intensidade moderada e forte, entre o item 2 

da POS-Br, com o KPS (τ =-0,545) e o domínio ―saúde global‖ (τ =-0,614); também houve 

correlações moderadas com os domínios ―funcionamento físico‖ (τ =0,47) e desempenho de 

papel (τ =0,47). Para o item 4 da POS-Br - ―ansiedade ou preocupação da família‖ (tabela 34), 

observou-se apenas uma correlação moderada e inversa com ―funcionamento social‖ (τ =-

0,409). Seguem abaixo as três tabelas. 
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Tabela 32 – Coeficientes de correlação de Kendall (τ) e valor de p (referente à hipótese zero) 

entre o KPS e os escores dos domínios do EORTC QLQ-C30 com o item 1 da POS-Br . 

Ribeirão Preto - SP, 2017 

Coeficiente de Kendall POS-Br item 1 

               τ               IC95%                 p 

KPS -0,534 -0,626 -0,427 < 0.001 

Saúde global -0,473 -0,574 -0,357 < 0.001 

Funcionamento físico -0,513 -0,608 -0,403 < 0.001 

Desempenho de papel -0,550 -0,640 -0,446 < 0.001 

Funcionamento emocional -0,164 -0,296 -0,026 < 0.001 

Funcionamento cognitivo -0,276 -0,399 -0,142 < 0.001 

Funcionamento social -0,306 -0,426 -0,174 < 0.001 

Fadiga 0,440 0,321 0,545 < 0.001 

Náusea/ vômito 0,143 0,004 0,276 0,043 

Dor 0,833 0,785 0,871 < 0.001 

Dispnéia 0,148 0,009 0,281 0,037 

Insonia 0,099 -0,041 0,234 0,164 

Perda de apetite 0,141 0,003 0,275 0,046 

Constipação 0,298 0,166 0,420 < 0.001 

Diarréia -0,029 -0,167 0,110 0,684 

Dificuldades financeiras 0,115 -0,024 0,249 0,106 

 

Tabela 33 – Coeficientes de correlação de Kendall (τ) e valor de p (referente à hipótese zero) 

entre o KPS e os escores dos domínios do EORTC QLQ-C30 com o item 2 da POS-Br . 

Ribeirão Preto - SP, 2017 

Coeficiente de Kendall POS-Br item 2 

          τ       IC95%          p 

KPS -0,545 -0,635 -0,439 < 0.001 

Saúde global -0,614 -0,694 -0,520 < 0.001 

Funcionamento físico -0,560 -0,648 -0,456 < 0.001 

Desempenho de papel -0,573 -0,660 -0,472 < 0.001 

Funcionamento emocional -0,317 -0,437 -0,187 < 0.001 

Funcionamento cognitivo -0,248 -0,374 -0,113 < 0.001 

Funcionamento social -0,367 -0,481 -0,240 < 0.001 

Fadiga 0,506 0,395 0,602 < 0.001 

Náusea/ vômito 0,345 0,217 0,462 < 0.001 

Dor 0,395 0,271 0,506 < 0.001 

Dispnéia 0,306 0,174 0,426 < 0.001 

Insonia 0,221 0,084 0,349 0,002 

Perda de apetite 0,333 0,203 0,451 < 0.001 

Constipação 0,243 0,108 0,369 0,001 

Diarréia 0,053 -0,086 0,191 0,453 

Dificuldades financeiras 0,184 0,047 0,315 0,009 
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Tabela 34 – Coeficientes de correlação de Kendall (τ) e valor de p (referente à hipótese zero) 

entre o KPS e os escores dos domínios do EORTC QLQ-C30 e com o item 4 da POS-Br. 

Ribeirão Preto - SP, 2017 

Coeficiente de Kendall POS-Br item 4 

        τ        IC95%        p 

KPS -0,279 -0,402 -0,145 < 0.001 

Saúde global -0,348 -0,465 -0,220 < 0.001 

Funcionamento físico -0,345 -0,461 -0,216 < 0.001 

Desempenho de papel -0,393 -0,505 -0,269 < 0.001 

Funcionamento emocional -0,199 -0,328 -0,062 0,005 

Funcionamento cognitivo -0,199 -0,329 -0,062 0,005 

Funcionamento social -0,409 -0,518 -0,286 < 0.001 

Fadiga 0,345 0,217 0,462 < 0.001 

Náusea/ vômito 0,135 -0,004 0,269 0,057 

Dor 0,250 0,116 0,376 < 0.001 

Dispnéia 0,049 -0,090 0,187 0,488 

Insonia 0,030 -0,110 0,168 0,677 

Perda de apetite 0,088 -0,051 0,224 0,216 

Constipação 0,029 -0,111 0,167 0,688 

Diarréia 0,081 -0,058 0,218 0,251 

Dificuldades financeiras 0,128 -0,011 0,262 0,070 

 

6.3.9 Avaliação prévia no Grupo de CPs: associação com QV 

 

Embora apenas uma pequena parcela dos participantes (n=60, 30%) tenha sido 

avaliada previamente nos CPs, pode-se constatar uma melhora na média e na mediana dos 

domínios ―funcionamento emocional‖ e ―funcionamento cognitivo‖; também se verificou uma 

diminuição nas médias e medianas dos sintomas ―naúsea/vômito‖ e ―diarreia‖, e no item 

―dificuldades financeiras‖. Porém, essa diferença entre os grupos não foi estatisticamente 

significativa. 

A tabela 35 apresenta os testes utilizados para comparação entre as variáveis em 

função da avaliação prévia nos CPs (essa comparação da distribuição foi feita pela 

comparação das médias).  
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Tabela 35 – Associação entre QV em função da avaliação prévia nos CPs. Ribeirão Preto - 

SP, 2017 

Variáveis 
Cuidados 

Paliativos Média SD Min Mediana Max p-valor 

Saúde Global Não (N=140) 69,29 18,78 25 66,67 100  

  Sim (N=60) 50,97 16,53 16,67 50 91,67 < 0.001 

Funcionamento físico Não (N=140) 82,19 22,93 0 93,33 100  

 
Sim (N=60) 54,89 31,06 0 60 100 < 0.001 

Desempenho de papel Não (N=140) 70,48 28,51 0 66,67 100  

  Sim (N=60) 43,33 28,49 0 33,33 100 < 0.001 

Funcionamento emocional Não (N=140) 69,94 24,50 0 75 100  

 
Sim (N=60) 75,14 17,86 16,67 75 100 0,360 

Funcionamento cognitivo Não (N=140) 86,07 17,84 0 91,66 100  

  Sim (N=60) 90,56 12,79 50 100 100 0,135 

Funcionamento social Não (N=140) 65,83 28,58 0 66,67 100  

 
Sim (N=60) 56,67 23,61 0 50 100 0,008 

Fadiga Não (N=140) 37,94 25,88 0 33,33 100  

  Sim (N=60) 56,30 25,30 0 55,56 100 < 0.001 

Náusea/ vômito Não (N=140) 12,02 19,70 0 0 83,33  

 
Sim (N=60) 11,39 14,87 0 0 50 0,448 

Dor Não (N=140) 22,98 22,03 0 16,67 100  

  Sim (N=60) 36,95 22,36 0 33,33 83,33 < 0.001 

Dispnéia Não (N=140) 6,43 17,84 0 0 100  

 
Sim (N=60) 16,67 29,75 0 0 100 0,021 

Insônia Não (N=140) 22,14 23,18 0 33,33 100  

  Sim (N=60) 24,44 31,21 0 0 100 0,845 

Perda de Apetite Não (N=140) 31,90 31,71 0 33,33 100  

 
Sim (N=60) 35,56 25,21 0 33,33 100 0,211 

Constipação Não (N=140) 16,90 24,48 0 0 100  

  Sim (N=60) 18,33 24,87 0 0 66,67 0,694 

Diarréia Não (N=140) 3,33 13,44 0 0 100  

 
Sim (N=60) 2,22 8,38 0 0 33,33 0,875 

Dificuldades Financeiras Não (N=140) 35,71 32,89 0 33,33 100  

  Sim (N=60) 35,56 34,65 0 33,33 100 0,900 

POS-Br Geral Não (N=140) 15,84 7,23 2 15 34  

 
Sim (N=60) 18,20 5,97 5 18 34 0,017 

POS- Br fator1 Não (N=140) 5,38 3,45 0 5 14  

  Sim (N=60) 5,70 2,95 1 5 12 0,339 

POS- Br fato2 Não (N=140) 6,16 2,85 0 6 12  

  Sim (N=60) 6,28 2,16 2 7 11 0,977 

 

Ambos os testes utilizados (teste de Wilcoxon-Mann-Whitney e de Brunner-Munzel) 

mostram que, quando uma diferença é considerada significativa, a interpretação comum é de 

que ambas as amostras diferem na mediana (eles diferem em distribuição - uma amostra tende 
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a ter valores maiores do que o outro). O nível de significância estatística considerado foi 0,05 

(p-valor). 

De acordo com os resultados encontrados, houve uma diferença entre as duas amostras 

(participantes avaliados previamente nos CPs e pacientes não avaliados) para ―saúde global‖ 

(p<0,001), ―funcionamento físico‖ (p<0.001), ―desempenho de papel‖ (p<0,001), ―fadiga‖ 

(p<0,001), ―dor‖ (p<0,001), ―dispneia‖ (p=0,021) e POS-Br Geral (p=0,017). 

Embora essa diferença não demonstre a importância e eficácia dos CPs precoces, 

o seu impacto para melhora da QV e manejo de sintomas já foi comprovado (BAKITAS 

et al., 2009; TEMEL et al., 2010). Porém, um problema enfrentado pela maioria dos 

serviços oncológicos é o encaminhamento tardio para os CPs (sendo esse 

encaminhamento caracterizado pelo baixo desempenho funcional, alta prevalência de 

sintomas físicos desconfortáveis e sofrimento humano). Logo, a partir dos resultados da 

tabela 35, não se pode inferir se houve melhora nas medianas para os participantes 

avaliados nos CPs. 

 

6.3.9.1 Análise de Sobrevida 

 

Para as análises de sobrevida, foram consideradas as datas de diagnóstico, de início 

da coleta de dados, a data do último registro de seguimento (término da coleta de dados). 

Foi incluído, no modelo de riscos proporcionais de Cox, o escore da POS-Br Geral (para 

verificar a qualidade preditiva da POS-Br com relação ao tempo de óbito). Esse modelo 

mede se as variáveis (POS-Br) mudam a taxa de risco (HR) de óbito em algum momento.  

O resultado encontrado foi positivo e significativo. A taxa de risco foi de 1.126, 

indicando que cada ponto na escala aumenta o risco de morte em 12,6% (tabela 36).  

 

Tabela 36 – O modelo de riscos proporcionais de Cox em função da POS-Br Geral. Ribeirão 

Preto - SP, 2017 

Variável HR 95%IC.lo 95%IC.hi p-valor 

POS-Br Geral 1,126 1,066 1,189 < 0.001 
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Abaixo está a curva de sobrevida estimada pelo método de Kaplan-Meier (figura 2).  

Por meio das curvas de Kaplan-Meier, pode-se estimar diretamente o percentual de 

evento ao final de qualquer intervalo temporal; esse método consiste em dividir o tempo de 

seguimento em intervalos, cujos limites correspondem ao tempo de seguimento em que houve 

eventos (número de óbitos). No presente estudo, considerando a sobrevida dos pacientes até o 

fim do seguimento (o término da coleta de dados), foram observados 31 eventos (óbitos).  

O Teste log rank só funciona para variáveis categóricas, o que não se aplica no 

presente caso. Por meio do teste é possível apreender quando ocorrem os óbitos e, conforme a 

figura 2, verifica-se que quase todos ocorreram antes de 5 anos de diagnóstico. Depois disso, 

os óbitos basicamente não ocorreram mais. 

 

 

Figura 2 - Curva de sobrevida considerando o tempo entre diagnóstico e o óbito. 
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7 DISCUSSÃO  

 

7.1 Coleta de dados e perfil dos participantes do estudo 

 

As coletas de dados do pré-teste, do projeto piloto e da etapa de campo ocorreram de 

forma metodologicamente cuidadosa. Houve a presença de dois colaboradores durante a 

aplicação dos instrumentos; esses dois colaboradores receberam capacitação, feita pela 

pesquisadora principal, que incluía explicações acerca do projeto de pesquisa (objetivos e 

metodologia), além das instruções quanto a forma de abordar o paciente e à forma de agir 

durante a aplicação dos instrumentos. Ademais, cada colaborador acompanhou, pelo menos 

três vezes, a abordagem da pesquisadora com os pacientes durante as entrevistas. 

Embora a coleta de dados tenha ocorrido de forma cuidadosa, verificaram-se alguns 

fatores estressantes (que podem ter influenciado na compreensão dos pacientes, 

principalmente no projeto piloto). Durante o pré-teste, a coleta foi feita em uma sala cedida 

pelo Grupo de CPs (garantindo a privacidade dos pacientes); mas, durante o projeto piloto, 

não houve disponibilidade de espaço reservado (o local de coleta foi o corredor dos 

ambulatórios).  

Os familiares estiverem presentes nas entrevistas (pré-teste e projeto piloto), que só 

aconteceram após o término da consulta pelo Grupo de CPs. A coleta da etapa de campo 

aconteceu na mesma sala utilizada durante o pré-teste; além disso, a maioria dos pacientes 

optou por participar da entrevista sem a presença do familiar.  

Em todos os momentos da pesquisa, cada paciente teve a opção de autoadministrar os 

instrumentos ou ter os instrumentos aplicados pelos entrevistadores. Todos os sujeitos do pré-

teste e projeto-piloto (n=71) e 88,5% dos sujeitos da etapa de campo (n=177) optaram pela 

POS-Br ser aplicada pelo entrevistador. No Brasil, sabe-se que há uma preferência por 

instrumentos de avaliação a serem aplicados pelo entrevistador (BRABO et al., 2006; 

GUARANY, 2015; MARTINEZ; GRASSI; MARQUES, 2011). 

Destaca-se que 127 participantes da etapa de campo (63,5%) tinham menos de 8 anos 

de escolaridade (esse baixo nível de escolaridade também caracterizou as amostras do pré-

teste - 67,9% dos pacientes, e do projeto piloto - 66% dos pacientes) – uma realidade social 

dos pacientes atendidos no HCFMRP-USP e que representa muitos outros serviços de saúde 

pública no Brasil. 

Faz-se necessário apontar que a definição das características clínica e 

sociodemográficas investigadas na coleta de dados tinham como objetivo estabelecer um 
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perfil dos pacientes avaliados pelo Grupo de CPs. E as características encontradas nas três 

fases da coleta (pré-teste, projeto piloto e etapa de campo) foram semelhantes às 

características dos pacientes encaminhados aos CPs no MD Anderson Cancer Center
 
(HUI et 

al., 2012): a maioria era casada ou mantinha união estável, caucasiana e estava na faixa etária 

de 45 a 65 anos. 

O casamento já foi associado com maior sobrevida e QV em pacientes com câncer 

avançado (JATOI, 2007; SCHROETER, 2011; VISENTIN, 2016); um melhor suporte 

familiar pode facilitar a conduta terapêutica dos oncologistas clínicos e, consequentemente, o 

encaminhamento prévio dos pacientes casados aos CPs.  

Muitos oncologistas clínicos e médicos paliativistas vêm lutando para maximizar o 

valor dos CPs; a sua integração ao tratamento antineoplásico deveria ser uma rotina nos 

atendimentos de pacientes com doenças crônicas (HENNESSY et al., 2013). A própria OMS 

reconheceu que ―os CPs são aplicáveis no início do curso da doença, em conjunto com outras 

terapias que visam prolongar a vida, como a quimioterapia e a radioterapia‖ (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2013).
 

O encaminhamento precoce a um serviço de CPs possibilita a avaliação, o manejo e o 

alívio adequados dos sintomas físicos e do sofrimento psíquico; ademais, contribui para as 

discussões e planejamento do final de vida
 
(WENTLANDT et al. 2012). Muitas vezes esse 

planejamento integra as diretivas antecipadas de vontade, que permitem ao paciente a escolha 

de a quais procedimentos ele será submetido na terminalidade da vida (HENESSY et al., 

2013). 

Quanto mais rápido o encaminhamento para os CPs, maior a probabilidade de que a 

equipe tenha tempo hábil para estabelecer um vínculo profissional-paciente e discutir sobre 

questões pertinentes ao prognóstico e à tomada de decisões. Embora todos os pacientes do 

pré-teste e projeto piloto tenham sido selecionados após a avaliação no Grupo de CPs, 

percebeu-se que, na etapa de campo, dos 200 pacientes em quimioterapia e /ou radioterapia 

paliativa avaliados, apenas 30% (n=60) foram encaminhados previamente para avaliação no 

Grupo de CPs.  

 

7.2 Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) e validação semântica  

 

O uso de medidas de resultado curtas e breves é essencial no contexto dos CPs. A 

ferramenta também deve ser fácil de aplicar e ter aceitabilidade entre os participantes e 

entrevistadores (MIKI-ROSÁRIO et al., 2016).  Além disso, a pressão do tempo na prática 
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clínica requer o uso de medidas curtas (por exemplo, que tenham de seis a 10 itens) e que são 

fáceis de administrar e interpretar para direcionar as decisões clínicas (EVANS et al., 2013). 

As Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) são consideradas o padrão ouro 

(gold standard) para medição de resultados de experiências subjetivas (ANTUNES et al., 

2013). 

A utilização das PROMS pode: facilitar a identificação e triagem de necessidades 

físicas, psicológicas, espirituais e sociais dos pacientes; fornecer informações sobre a 

progressão da doença e o impacto do tratamento na QV; e facilitar a comunicação entre 

paciente, familiar/cuidador e profissional da saúde, promovendo a tomada de decisão 

compartilhada e o planejamento conjuntos de cuidados (ANTUNES et al., 2013). Um 

exemplo de PROM que contribui na prática clínica e nas pesquisas científicas é a POS. 

Na aplicação da POS-Br no pré-teste, os colaboradores e a pesquisadora identificaram 

alguns itens a que os pacientes responderam mais rapidamente que outros: o item 4 (questão 

referente à ansiedade ou preocupação da família), item 5 (questão referente a informações 

recebidas), item 9 (questão referente ao tempo perdido) e item 10 (questão referente à 

resolução de problemas pessoais ou financeiros). Os itens 5, 9 e 10 referem-se justamente ao 

domínio/fator ―POS-Br – Atendimento nos CPs‖. Pode-se inferir que os pacientes não estão 

acostumados e preparados para avaliar a qualidade dos serviços de saúde. 

No estudo de validação da POS na Alemanha (BAUSEWEIN et al., 2005), os itens 9 e 

10 também foram considerados mais difíceis de responder. Já no estudo de validação da POS 

na Itália (CONSTANTINI et al., 2016), além do item 10, também foi citado o item 6 (questão 

referente a compartilhar sentimentos). 

O grupo focal tem sido utilizado como uma estratégia para as validações semânticas 

de instrumentos de medidas de QV (DOMINGUES; ALEXANDRE; SILVA, 2016; OLIVAS 

et al., 2012; PONTES et al., 2014). Essa estratégia permite a discussão do conteúdo do 

instrumento e os questionamentos acerca das questões e opções de resposta dos instrumentos 

(tornando mais fácil o processo de interpretação e compreensão dos itens). Porém, um viés do 

grupo focal é a influência nas percepções dos participantes (já que opinião e comentários 

feitos são ouvidos por todos).  

Conforme os resultados apresentados durante a validação semântica (pré-teste), 

podem-se perceber a aceitação e a compreensão dos pacientes acerca da POS-Br. 100% dos 

pacientes consideraram os itens da POS-Br relevantes para a sua situação/condição clínica. 

Não foram necessárias novas reformulações dos itens e respostas da POS-Br (versão 6) após a 

análise dos resultados do pré-teste e  projeto-piloto. 
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7.3 Fidedignidade da POS-Br 

 

O coeficiente alfa de Cronbach (α) foi apresentado por Lee J. Cronbach como uma 

forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em pesquisas. Esse coeficiente 

mede a correlação entre respostas em um questionário pela análise do perfil das respostas 

dadas pelos respondentes (CROCKER, ALGINA, 2006; CRONBACH, 1951).  

O valor mínimo para o coeficiente alfa de Cronbach ser aceito como adequado (bom) é 0,70 

(TERWEE et al., 2007). A fidedignidade da POS-Br no projeto piloto foi medida por meio do 

coeficiente alfa de Cronbach, e o valor geral encontrado foi 0,45. Vale destacar que alguns fatores 

afetam a fidedignidade do teste (o número de itens do instrumento, as características do local de 

estudo e da população entrevistada) (BUNCHAFT, CAVAS, 2002; SILVA, RIBEIRO, 2015). 

Esperava-se que, durante a etapa de campo, com o aumento do tamanho amostral (n=200), os itens 

da POS-Br seriam mais bem correlacionados uns com os outros, refletindo no aumento do 

coeficiente alfa de Cronbach. E, felizmente, isso foi comprovado (α=0,82). 

O alfa de Cronbach encontrado no estudo de desenvolvimento da POS foi de α=0,65, 

em uma amostra de 148 pacientes (HEARN; HIGGINSON, 1999); na Espanha, o alfa 

encontrado foi de α=0,64 (n=200) (SERRA-PRAT et al., 2004); na Argentina o alfa foi de 

α=0,69 (n=65) (EISENCHLAS et al., 2008); em Portugal o alfa foi de α=0,68 (n=104) 

(LOPES; PINTO, 2008); e na Itália o alfa foi de α=0,72 (n=150) (COSTANTINI et al., 2016); 

o estudo na Alemanha não apresentou o valor de α (BAUSEWEIN et al., 2005). O presente 

estudo de validação da POS-Br obteve o maior valor do alfa de Cronbach: α=0,82 (n=200). 

 

7.4 Validade de Construto da POS-Br  

 

A validade de construto e efetividade da adaptação da POS-Br à amostra do estudo foi 

determinada pela Análise Fatorial Confirmatória (AFC), validade convergente e 

discriminatória. Na AFC, os critérios para um ajuste aceitável foram: Raiz do Erro Quadrático 

Médio de Aproximação (RMSEA) <0,08, o Comparative Fit Index (CFI) e o Tucker-Lewis 

Index (TLI) ≥0,9 (FORNELL, 1981; HO, 2006; KLEIJN et al. 2016; YUAN; BENTLER, 

2007). Por meio da AFC, foram testados o modelo unifatorial (que carrega todos os itens da 

POS-Br num único fator) e o modelo de dois fatores (explorado no estudo de Siergetl et al., 

2010). A estrutura fatorial do modelo de dois fatores ajustou-se melhor à amostra: RMSEA = 

0,072; CFI = 0,992; TLI = 0,987. 
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As investigações realizadas na Inglaterra, por meio da Análise Fatorial Exploratória 

(AFE), revelaram que a POS apresenta 2 fatores estruturais (SIEGERT et al., 2010). Embora a 

POS-Br tenha sido testada como fator único, os resultados mostraram que a estrutura fatorial 

do modelo de dois fatores é a mais adequada. No estudo desenvolvido em Portugal, foram 

identificados 5 fatores (―bem-estar emocional‖, ―consequências da doença na vida prática‖, 

―informação recebida e o apoio sentido‖, ―ansiedade‖ e ―incomodo causado pela doença‖); os 

estudos realizados na Espanha (SERRA-PRAT et al., 2004), na Alemanha (BAUSEWEIN et 

al., 2005), na Argentina (EISENCHLAS et al., 2008) e na Itália (CONSTANTINI et al., 2016) 

não apresentaram a análise fatorial. 

As validades convergente e divergente foram avaliadas comparando os escores da 

POS-Br com os escores EORTC QLQ-C30. Foram desenvolvidas hipóteses de validade 

convergente moderada e forte para itens similares.  

De acordo com Fayer e Machin (2007), um coeficiente de correlação igual ou superior 

a 0,4 é considerado aceitável para avaliar a validade convergente. Dessa forma, podem-se 

encontrar correlações superiores a 0,4 para: o fator 1 ― POS-Br – Psicológico‖ com o domínio 

―funcionamento emocional‖, e os sintomas ―fadiga‖ e ―dor‖, o fator 2 ―POS-Br, – 

Atendimentos nos CPs‖ com os domínios ―funcionamento social‖ e ―desempenho de papel‖, e 

para a ―POS-Br – Total‖ com a ―saúde global‖ e o ―funcionamento físico‖.  

A dor e a fadiga estão entre os principais sintomas citados como incapacitantes pelos 

pacientes oncológicos (CARVALHO et al., 2013; GANDHI et al., 2014; KOLANKIEWICZ 

et al., 2014).  Nos resultados da etapa de campo, os maiores escores médio e mediano da 

subescala de sintomas do EORTC QLQ-C30 foram para os sintomas fadiga, perda de apetite e 

dor. Nas análises da distribuição percentual das respostas dadas pelos pacientes para os 10 

itens da POS-Br, observou-se que, para o item 1 (questão referente à dor – ―nos últimos 3 

dias, alguma dor incomodou você?‖), 31% (n=62) responderam ―moderadamente – chegou a 

me limitar em alguma atividade‖; e para o item 2 (questão referente a outros sintomas), as 

respostas com maior frequência foram ―sim, moderadamente (n=75, 37,5%) 

O impacto dos sintomas físicos interfere na locomoção e mudanças de postura dos 

pacientes, na realização das Atividades De Vida Diária (AVDs) e no manter-se ativo 

profissionalmente (KOLANKIEWICZ et al., 2014). Dentre a descrição dos principais 

problemas pessoais vivenciados pelos pacientes desse estudo (apreendidos pelo item 11 da 

POS-Br), os mais citados foram ―perda de independência e autonomia nas AVDs‖ (n=30, 

15%) e a presença de ―sintomas físicos desconfortáveis‖ (n=27, 13,5%). Ambos os problemas 

interferem no desempenho funcional e na QV.  
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Já foi comprovado que a piora dos sintomas físicos está associada com os distúrbios 

psicossociais (LO, 2010; SALINS et al., 2016); o que está em conformidade com os 

resultados desse projeto, pois, o fator 1 da POS-Br (―POS-Br – Psicológico‖) se correlacionou 

diretamente com os sintomas ―fadiga‖ e ―dor‖ e inversamente com o domínio ―funcionamento 

emocional‖, bem como a POS-Br total com a ―sáude global‖ e o ―funcionamento físico‖ 

Além da piora dos sintomas físicos, os prejuízos cognitivos, a desesperança, o baixo 

suporte social e o sofrimento espiritual influenciam diretamente na QV dos pacientes (LO, 

2010; SALINS et al., 2016).   

Uma vez que o fator 2 (―POS-Br – Atendimentos nos CPs‖) está correlacionado 

inversamente com os domínios ―funcionamento social‖ e ―desempenho de papel‖, ratifica os 

achados na literatura que reforçam a importância da comunicação efetiva e da integração de 

equipe multiprofissional para manter o desempenho funcional do paciente (nas AVDs) e a 

participação social (GAERTNER; WOLF; VOLTZ, 2012; KOLANKIEWICZ et al., 2014; 

PERDICADIS, SILVA, 2008). 

A compreensão do paciente acerca do processo de comunicação é continuamente 

modificada conforme novas informações são apresentadas nas consultas clínicas (KISSANE 

et al., 2012; MIKI-ROSÁRIO et al., 2016). A presença de sintomas de ansiedade e depressão 

influencia na compreensão adequada dessas informações (DELGADO-SANZ et al., 2011). 

A POS é uma ferramenta que possibilita não só a avaliação do atendimento recebido 

pelos pacientes em CPs, mas também pode ser usada para o rastreamento desses sintomas de 

ansiedade e depressão. Antunes et al. (2015) mostraram que a soma dos itens 7 e 8 da POS é 

útil para a detecção de depressão em pacientes com doenças crônicas avançadas.  

Logo, é relevante para a aplicação da POS-Br no contexto dos CPs que os 

profissionais tenham o conhecimento da sua estrutura fatorial, pois os dois fatores da escala 

podem ser correlacionados com outros instrumentos de medição de QV. Além disso, uma 

melhor compreenssão das propriedades da POS-Br possibilita a avaliação das estratégias de 

tratamento e medidas de conforto utilizadas pela equipe e a aplicabilidade dos resultados 

encontrados para uma abordagem mais humanizada e assertiva. 

 

7.5 A importância do encaminhamento precoce aos CPs 

 

A eficácia dos CPs foi comprovada não só no controle da carga de sintomas físicos, 

mas também na diminuição da ansiedade e depressão, na comunicação e na relação médico-

paciente satisfatórias, na tomada de decisão compartilhada e na transição para os CPs 
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exclusivos sem sofrimento desnecessário
 
(BAKITAS et al., 2009; RUGNO; PAIVA; PAIVA, 

2014; TEMEL et al., 2010; YOONG et al., 2013).  

Porém, os CPs são subutilizados até hoje. No Canadá, 80% dos oncologistas clínicos 

encaminham seus pacientes a um serviço especializado em CPs somente no final da vida, 

sendo que 87% os remetiam quando o prognóstico era inferior a 6 meses; um baixo 

desempenho funcional e sintomas físicos não controlados (principalmente dor) foram as 

principais razões para o encaminhamento (WENTLANDT et al. 2012). Os resultados da 

presente coleta de dados reafirmaram a subutilização do CPS: apenas 30% dos pacientes 

(n=60) foram acompanhados pelo grupo de CPs. 

De acordo com a literatura, os tempos medianos entre a primeira consulta nos CPs e o 

óbito têm variado entre 16 dias e 22 dias (FAUCI et al., 2012; JUNG et al., 2012; MACK et 

al., 2012).   

A análise de sobrevida da pesquisa revelou que todos os pacientes que foram a óbito 

durante a coleta de dados, tinham sido diagnosticados com câncer havia menos de 5 anos. 

Além de terem um diagnóstico inicial avançado, a maioria desses pacientes foi avaliada 

apenas uma vez pela equipe de CPs. O modelo de risco proporcional de Cox mostrou que, a 

cada ponto obtido na escala POS-Br, o risco de morte aumenta em 12,6%. 

As medidas de desempenho de qualidade no fim da vida ajudam a reduzir os 

tratamentos agressivos e a subutilização dos CPs (SANZ-ORTIZ, 2014). Espera-se que a 

disponibilização da POS-Br para o uso na rotina diária dos oncologistas clínicos do 

HCFMRP-USP leve a um encaminhamento precoce para o Grupo de CPs. 

 

7.6 POS-Br: um instrumento de avaliação de QV nos CPs 

 

A escala POS foi escolhida pela pesquisadora por ser uma ferramenta específica para 

avaliar QV em pacientes nos CPS; ademais, desde o seu desenvolvimento, ela foi projetada 

como uma ferramenta clínica adequada para uso em doenças crônicas avançadas e 

potencialmente fatais (OSBORNE et al., 2015). 

A POS é uma escala sensível; na sua validação para o idioma italiano 

(CONSTANTINI et al., 2016), foi observada a capacidade de resposta da POS às mudanças 

clínicas durante a admissão no serviço de CPs: a POS foi aplicada na primeira consulta e após 

6 dias de acompanhamento, e os resultados apontaram uma melhora significativa em 7 itens 

(levando a um aumento da QV dos pacientes). Além do mais, conforme discutido 
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anteriormente, a soma dos itens 7 e 8 da POS mostrou-se útil para a detecção de depressão em 

pacientes com doenças crônicas avançadas (ANTUNES et al., 2015). 

Atualmente, no Brasil, há apenas outros dois instrumentos validados para avaliação da 

QV nos CPs: o McGill Quality of Life Questionnaire (MQoL-Br) (FARIA; ELUF-NETO, 

2014) e o European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 

Questionnarie Core 15 PAL (EORTC QLQ-C15-PAL) (NUNES, 2014). 

O MQoL-Br é composto por 16 itens avaliados em uma escala numérica de 11 pontos 

(que variam de 0 a 10 – pontuações altas representam piora da QV); os itens são divididos em 

5 subescalas – ―sintomas físicos‖, ―bem-estar físico‖, ―sintomas psicológicos‖, ―bem-estar 

existencial‖ e ―suporte social‖; há também o item único construída para medir QV global 

(COHEN et al., 1996; FARIA; ELUF-NETO, 2014). O processo de validação do MQoL para 

o português do Brasil foi feito com 101 pacientes oncológicos em CPs (vale apontar que os 

pacientes sem estudo não fizeram parte da amostra); a validade convergente também foi 

testada utilizando o EORTC QLQ-C30; o valor do alfa de Cronbach encontrado para o 

MQoL-Br foi 0,82 (FARIA; ELUF-NETO, 2014). 

O EORTC QLQ-C15-PAL é recomendado para uso em pacientes com câncer 

avançado; é uma escala de 15 itens, divididos em subescalas de ―status funcional‖ 

(funcionamento físico e emocional) e ―sintomas‖ (fadiga, naúsea e vômitos, dor, dispneia, 

insônia, perda de apetite, constipação), cujos escores variam de 0 a 100 (quanto maior a 

pontuação, melhor a QV), e as respostas são dadas em escala tipo likert de 4 pontos. Há ainda  

uma pergunta referente ao estado de saúde global (cuja resposta é dada em escala tipo likert 

de 7 pontos) (GROENVOLD et al., 2006; NUNES, 2014). No estudo de validação do EORTC 

QLQ-C15-PAL para o português do Brasil, a validade de construto foi determinada pela AFC 

(CFI = 0,90 e RMSEA = 0,048); e os resultados do coeficiente alfa de Cronbach variaram 

de 0,56 a 0,87 (n=104) (NUNES, 2014). 

As três escalas podem ser consideradas válidas e confiáveis para o uso com pacientes 

em CPs no Brasil. Porém, vale ressaltar algumas particularidades do processo de validação da 

POS-Br quando comparado com as outras duas escalas: a POS-Br é a escala com menor 

número de itens (aspecto necessário no contexto dos CPs); a POS-Br permite que sejam 

avaliados os serviço de CPs (a partir dos itens que correspondem ao fator 2 ―POS-Br – 

Atendimentos nos CPs‖); diferente do processo de validação do MQoL-Br, a presente amostra 

contou com pacientes sem escolaridade (pois representam a realidade social dos hospitais 

públicos do país); o tamanho amostral desse estudo foi maior que os estudos de validação do 

MQoL-Br e do EORTC QLQ-C15-PAL; os participantes da coleta de dados da POS-Br 
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estavam realizando quimioterapia paliativa, radioterapia paliativa e/ou em acompanhamento 

exclusivo no Grupo de CPs, enquanto que o EORTC QLQ-C15-PAL não foi validado com 

uma população em CPs. 

O crescente número de instrumentos de QV em CPs validados no Brasil reflete a 

importância desse tema. Com a validação da POS-Br, estará disponível mais uma ferramenta 

de medidas fidedigna para o uso nas práticas clínicas e pesquisas científicas. 
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8 CONCLUSÕES 

 

A adaptação cultural e o processo de validação da POS-Br, versão self, para pacientes 

em CPs, foram conduzidos com rigor metodológico adequado. Esse estudo possibilitou 

concluir que: 

 

 A validação da POS-Br, versão self, para avaliação da QV de pacientes em CPs 

foi finalizada; 

 A versão self da POS-Br apresenta consistência interna satisfatória (o valor do 

alfa de Cronbach encontrado foi 0,82); 

 A versão self da POS-Br apresenta validade de construto; 

 A versão self da POS-Br manteve a estrutura fatorial correspondente ao modelo 

original; 

 O modelo de risco proporcional de Cox mostrou que, a cada ponto obtido na 

escala POS-Br, o risco de morte para os pacientes oncológicos em CPs 

aumentou em 12,6%. 

 

Deve-se, no entanto, ponderar sobre as seguintes limitações: a avaliação da 

responsividade (para determinar se a POS-Br poderia detectar alterações ao longo de intervalo 

de tempo) e da estabilidade do instrumento (teste-reteste) não foi realizada.  

Novos estudos poderão ser feitos para verificar as propriedades psicométricas da POS-

Br em pacientes com doenças não-oncológicas. 

Em síntese, pode-se considerar que a POS-Br, versão self, uma escala curta e de fácil 

preenchimento (podendo ser autoadministrada ou aplicada pelos profissionais da saúde), 

agora validada para o português do Brasil, encontra-se disponível para ser aplicada em 

pacientes com doenças crônicas e potencialmente fatais que estão em CPs.  

Além de direcionar a prática clínica dos profissionais e o encaminhamento precoce aos 

CPs, a POS-Br poderá, igualmente, funcionar como um instrumento de rastreio clínico (para 

sintomas de ansiedade e depressão) e como um indicador da eficácia dos CPs prestados. 
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APÊNDICE 1 – Termo de Concordância da Autora do Instrumento 
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APÊNDICE 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 
 
 
 

 
Título da Pesquisa: “Validação da versão adaptada para o português do Brasil da  

Palliative care Outcome Scale (POS)” 
 

Pesquisadores responsáveis 
- Profª Drª Marysia Mara Rodrigues do Prado De Carlo – docente do Curso de Terapia 
Ocupacional da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 
- Terapeuta Ocupacional Fernanda Capella Rugno 
 
 Meu nome é Fernanda Capella Rugno, sou terapeuta ocupacional e estou realizando 
uma pesquisa que tem como objetivo fazer a adaptação cultural e validação no Brasil do 
instrumento de pesquisa Palliative care Outcome Scale (POS-Br). 

Com esse instrumento validado, será possível avaliar adequadamente a qualidade de 
vida da pessoa com doença crônica, bem como os resultados do seu tratamento, na visão da 
própria pessoa e da equipe de saúde. Poderemos identificar quais são as suas necessidades e 
sofrimentos, para conseguir oferecer serviços e intervenções que melhorem a sua qualidade de 
vida e dos outros pacientes que se encontram na mesma condição.  

Para isso gostaria de convidá-lo(a) a participar, respondendo a três (3) questionários. 
Para isso, devemos esclarecer que: 

1. Sua participação é voluntária, você é livre para desistir, a qualquer momento, de 
participar deste trabalho e sua recusa não implicará em prejuízos ao atendimento que lhe é 
oferecido neste hospital, nem a qualquer familiar; 

2. As informações fornecidas no questionário serão mantidas em sigilo, a identificação 
no questionário da pesquisa é opcional. 

3. As informações das entrevistas poderão ser utilizadas para fins didáticos e em eventos 
ou trabalhos científicos, mas garantimos o sigilo e sua privacidade, pois os dados não serão 
expostos de forma que o (a) identifique; sua identidade será sempre preservada;  

4. Caso você aceite participar, será entregue um questionário para você preencher ou eu 
poderei ler para você responder (o que achar mais conveniente).  

5. A aplicação dos questionários é um procedimento simples, rápido e dispensa qualquer 
conhecimento especial. O tempo médio de duração é de trinta minutos. 

6. A coleta de dados ocorrerá nas dependências do hospital, numa das salas reservadas 
para esse fim, de forma a preservar o sigilo e privacidade. 

7. Será excluído do processo se deixar de ser acompanhado este hospital ou se recusar a 
assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. 

8. Não existe nenhum risco previsto ou eventual à sua saúde em participar deste estudo; 
eventualmente, pode ocorrer apenas um desconforto ao responder perguntas sobre sua 
condição de saúde física e emocional. 

9.  Como se trata de responder questionário verbal, não deverão ocorrer prejuízos 
decorrentes da sua participação neste estudo; em todo caso, os pesquisadores se 
responsabilizam por eventuais consequências do estudo e pelo atendimento a suas 
necessidades. 

10. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não.  
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  
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Gratas. 
Tendo recebido as informações sobre o projeto de pesquisa: “Validação da versão 

adaptada para o português do Brasil da Palliative care Outcome Scale (POS)” sob a 
responsabilidade da Profª Drª Marysia M.R.P. De Carlo e Fernanda Capella Rugno, eu, 
___________________________________________, RG n° _______________ aceito 
participar deste estudo, ciente de que minha participação é voluntária e estou livre para, em 
qualquer momento, desistir de colaborar com a pesquisa, sem nenhuma espécie de prejuízo.  

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 
que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. Recebi uma 
cópia deste termo e tive a possibilidade de lê-lo, com o qual concordo. 
 

Ribeirão Preto, ___ de ______________ de _______. 
 

____________________________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 

 
 
I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL 
1.NOME:......................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ...............................................SEXO : M   F    
DATA DE NASCIMENTO:......../......../..... LOCAL:.................................................. 
ENDEREÇO:......................................................................................................................... 
CIDADE:................................. CEP:........................TELEFONE:(......) ....................... 

______________________________________________________________________ 
 
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 
 

1. TÍTULO DA PESQUISA: “Validação da versão adaptada para o português do Brasil 
da Palliative care Outcome Scale (POS)” 

2. PESQUISADORA: Fernanda Capella Rugno 
3. INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL: CREFITO3 Nº 14924 TO 

_______________________________________________________________________ 
 
III. INFORMAÇÕES DE NOMES E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 

ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

Fernanda Capella Rugno 
Tel: (14) 981318987 
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APÊNDICE 3 – Questionário de caracterização clínica e sociodemográfica 

 
 

 3 - Cor ou raça (IBGE): _________ 
 
4 - Escolaridade _________________ 

 
5 - Situação laboral: ________ 
 
1 Autônomo 4 Cuidando do lar 7Aposentado tempo serviço 

2 Desempregado  5 Empregado informalmente  8 Empregado formalmente 

3 Afastado  6Aposentado por Invalidez 9 Outros 
 
 
6 – Estado Civil_________ 

 
7 – Religião _________________________________________________________________ 
 
8- Procedência _______________________________________________________________ 
 
9 – Renda (individual)__________________  Renda total (família) _________________   
N° de pessoas da família _______________________________________________________ 
 
10 – Diagnóstico _____________________________________________________________ 
 
11 – Data do Diagnóstico_______________________________________________________ 
 
12 – Data do Diagnóstico de Tratamento Paliativo  __________________________________ 
 
13 – Data de Realização Do Último Tratamento ____________________________________ 
 
14 – Data do Fim do Seguimento (ou Óbito) _______________________________________ 
 
15 – KPS (%)   
 

 

1 – Idade ________(d.n.: ____/____/____)  2 Sexo________ 1Masculino  2Feminino 
 

 
 

1 Branca 

 
 

2 Negra 

 
 

3 Parda. 

 
 

4 Amarela 

 
 

5 Índio 

1 s/estudos 
2EF 

incompleto 
3EF 

completo 
4EM 

incompleto 
5EM 

completo 
6 E. Superior 

1 Solteiro   2 Casado/ amasiado 3 Desquitado/ divorciado 4 Viúvo 
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APÊNDICE 4 – Questionário de avaliação geral da POS-Br 

 
 

Questões Por favor, marque uma opção: 

1. O que você acha do nosso questionário em 

geral? 


 Muito bom 


 Bom 


 Regular / Mais ou menos 

2. O que você achou das questões? 
 Todas foram fáceis de entender 


 Algumas foram difíceis de entender 

(quais?) 


 Todas foram difíceis de entender 

3. Sobre a categoria de resposta, você teve 

alguma dificuldade em usá-las? Por favor, 

explique: 


 Sem dificuldades 


 Algumas dificuldades 


 Muitas dificuldades 

4. As questões são importantes para sua 

condição de saúde/doença? 


 Muito importantes 


 Às vezes importantes 


 Nada importantes 

5. Você gostaria de mudar algo no questionário? 

 

 

 

 

6. Você gostaria de acrescentar algo no questionário? 

 

 

 

 

7. Teve alguma questão que você não quis responder? Se sim, por que? 
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APÊNDICE 5 – Questionários de validação semântica da POS-Br (Subcategoria A) 

Item 
Isso é relevante 

para a sua 
situação? 

Você tem 
dificuldade 

para 
entender 

essa 
questão? 

As opções de 
resposta estão 

claras e 
consistentes 
(de acordo 

com a 
questão)? 

Como você 
falaria, 

expressaria 
isso? 

Você poderia dizer 
em suas palavras, o 

que esta questão 
significa para você? 

Nº Questão Opção de resposta Sim 
Às 

vezes 
Não Sim Não Sim Não Reformulação Descrição 

1 

Nos últimos três dias, 
você sentiu dores? 
 

-Não, nenhuma 
-Leve-praticamente não incomodou 
-Moderada – chegou a me limitar em alguma atividade 
-Severa – afetou bastante minha concentração e/ou 
atividades diárias 
-Insuportável – fui incapaz de pensar em qualquer outra 
coisa 

 

2 

Nos últimos três dias, 
outros sintomas como 
enjôo, tosse ou prisão de 
ventre, afetaram o seu 
bem-estar? 

-Não, nenhum 
-Sim, levemente 
-Sim, moderadamente 
-Sim, severamente 
-Sim, insuportavelmente 

 

3 

Nos últimos três dias, 
você se sentiu ansioso ou 
preocupado com sua 
doença ou tratamento? 

-Não, nenhum pouco 
-Pouquíssimas vezes 
-Algumas vezes – nessas vezes atrapalhou minha 
concentração 
-Na maior parte do tempo – atrapalhou frequentemente 
minha concentração 
-Não consegui pensar em mais nada – fiquei 
constantemente preocupado, ansioso e com medo 

 

4 

Nos últimos três dias, 
algum familiar ou amigo 
seu sentiu-se ansioso ou 
preocupado em relação à 
você? 

-Não, ninguém 
-Pouquíssimas vezes 
-Algumas vezes – nessas vezes parecendo atrapalhar a 
concentração deles 
-Na maior parte do tempo 
-Sim, eles parecem estar o tempo todo preocupados 
comigo 
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APÊNDICE 5.1 – Questionários de validação semântica da POS-Br (Subcategoria B) 

 

Item 
Isso é relevante para a 

sua situação? 

Você tem 
dificuldade 

para 
entender 

essa 
questão? 

As opções de 
resposta estão 

claras e 
consistentes (de 
acordo com a 

questão)? 

Como você 
falaria, 

expressaria isso? 

Você poderia 
dizer em suas 

palavras, o que 
esta questão 

significa para 
você? 

Nº Questão Opção de resposta Sim 
Às 

vezes 
Não Sim Não Sim Não Reformulação Descrição 

5 

Nos últimos três dias, 
você, sua família ou 
acompanhantes 
receberam informações 
sobre sua doença? 
 

-Recebemos todas as informações – sempre me senti à 
vontade para perguntar o que queria 
-Recebemos informações, mas tivemos dificuldades em 
entendê-las 
-Recebemos informações quando pedimos, mas gostaria 
de ter mais informações 
-Recebemos poucas informações e algumas perguntas 
não foram respondidas 
-Nenhuma informação 

6 

Nos últimos três dias, 
você compartilhou com 
sua família ou amigos 
como estava se sentindo? 

-Sim, compartilhei tudo o que quis 
-Na maioria das vezes sim 
-Algumas vezes 
-Pouquíssimas vezes 
-Não compartilhei nada com ninguém 

7 

Nos últimos três dias 
você se sentiu 
deprimido? 

-Não 
-Pouquíssimas vezes 
-Algumas vezes 
-Na maior parte do tempo 
-Sim, o tempo todo 

8 

Nos últimos três dias, 
você se sentiu bem 
consigo mesmo? 
 

-Sim, o tempo todo 
-Sim, na maior parte do tempo 
-Algumas vezes 
-Pouquíssimas vezes 
-Não, em nenhum momento 
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APÊNDICE 5.2 – Questionários de validação semântica da POS-Br (Subcategoria C) 

Item 
Isso é relevante para 

a sua situação? 

Você tem 
dificuldade para 

entender essa 
questão? 

As opções de 
resposta estão claras 

e consistentes (de 
acordo com a 

questão)? 

Como você 
falaria, 

expressaria isso? 

Você poderia dizer em 
suas palavras, o que 
esta questão significa 

para você? 

Nº Questão Opção de resposta Sim 
Às 

vezes 
Não Sim Não Sim Não Reformulação Descrição 

9 

Nos últimos três dias, quanto 
tempo você gastou com 
compromissos relacionados à 
sua saúde como, por exemplo, 
esperando por transporte ou 
repetindo exames? 

-Nenhum 
-Gastei até a metade de um dia 
-Gastei mais da metade do dia 

         

10 

Nos últimos três dias, você 
recebeu ajuda para resolver 
problemas práticos, do dia-a-
dia, relacionados à sua doença, 
como por exemplo, problemas 
financeiros, pessoais ou outros? 

-Tive ajuda e meus problemas foram 
resolvidos 
-Estou tendo ajuda e meus problemas 
estão sendo resolvidos 
-Não tive ajuda, mas meus problemas 
existem 
-Não tive nenhum problema prático 

         

11 

Se você teve algum problema 
prático, quais foram os 
principais nos últimos três dias? 
 

--- 

         

12 
Como você respondeu este 
questionário? 
 

-Sozinho 
-Com ajuda de um acompanhante ou 
familiar 
-Com ajuda de alguém da equipe de 
saúde 
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APÊNDICE 6 – Autorização para utilização do formulário DISABKIDS 
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ANEXOS 

 
 
 
ANEXO 1 – Palliative care Outcome Scale (POS) versão 1 (self) 

 
ANEXO 2 – Palliative care Outcome Scale – Brasil (POS-Br) (versão 5) 

 

ANEXO 3 – Palliative care Outcome Scale – Brasil (POS-Br) (versão 6) 

 

ANEXO 4 – Karnofsky Performance Status (KPS) 

 

ANEXO 5 – EORTC QLQ-C30 (versão 3.0) 

 

ANEXO 6 – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa – Instituição 

Coparticipante (HCFMRP – USP) 

ANEXO 7 – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa – Instituição 

Proponente (EERP – USP) 
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ANEXO 1 – Palliative care Outcome Scale (POS) versão 1 (self) 
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ANEXO 2 – Palliative care Outcome Scale – Brasil (POS-Br) (versão 5) 

 
 
Nome do paciente: ……………………………………...... Data da avaliação:  ............... 
Data de nascimento: ..……………………….…………..   Avaliação n°: …………….... 
Local de atendimento: …………………………………………………............................ 
 
Por favor, responda as seguintes perguntas marcando um “x” no quadrado ao lado da resposta 
que for mais verdadeira para você. Suas respostas nos ajudarão a melhorar seu atendimento e 
o de outras pessoas. Obrigado. 
 

1 Nos últimos 3 dias, alguma dor incomodou você? 
�  0        Não, nem um pouco 
�  1        Levemente – praticamente não me incomodou 
�  2        Moderadamente – chegou a me limitar em alguma atividade 
�  3        Gravemente – afetou bastante minha concentração e/ou atividades diárias 
�  4        Insuportavelmente – fui incapaz de pensar em qualquer outra coisa 
 

2 Nos últimos 3 dias, outros sintomas, como, por exemplo, enjoo, tosse ou prisão de ventre, 
dentre outros, atrapalharam você? 
�  0         Não, nenhum outro sintoma me afetou 
�  1        Sim, levemente 
�  2        Sim, moderadamente 
�  3        Sim, gravemente 
�  4        Sim, insuportavelmente 
 

3 Nos últimos 3 dias, você se sentiu ansioso ou preocupado com sua doença ou tratamento? 
�  0       Não, nem um pouco 
�  1        Pouquíssimas vezes 
�  2        Algumas vezes – nessas vezes atrapalhou minha concentração 
�  3        Na maior parte do tempo – atrapalhou frequentemente minha concentração 
�  4        Não consegui pensar em mais nada – fiquei totalmente preocupado e ansioso 
 

4 Nos últimos 3 dias, algum familiar ou amigo seu sentiu-se ansioso ou preocupado com você? 
�  0        Não, ninguém 
�  1        Pouquíssimas vezes 
�  2        Algumas vezes – nessas vezes, a ansiedade ou preocupação atrapalharam a 
concentração deles 
�  3        Na maior parte do tempo  
�  4       Sim, eles parecem estar o tempo todo preocupados comigo 
 

5 Nos últimos 3 dias, quanta informação foi dada a você ou a sua família, amigos, 
acompanhantes sobre sua doença? 
�  0        Recebemos todas as informações – sempre me senti à vontade para perguntar o que 
quisesse 
�  1        Recebemos informações, mas tivemos dificuldades em entendê-las 
� 2     Recebemos informações quando pedimos, mas gostariamos de ter tido mais informações 
�  3        Recebemos poucas informações e algumas perguntas não foram respondidas 
�  4        Nenhuma informação foi recebida – mas gostaríamos de ter recebido 
 

 
6 Nos últimos 3 dias, você conseguiu dividir com sua família, amigos ou acompanhante como 

estava se sentindo? 
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�  0        Sim, compartilhei tudo o que quis 
�  1        Na maioria das vezes sim 
�  2        Algumas vezes 
�  3       Pouquíssimas vezes 
�  4       Não compartilhei nada com ninguém 
 

7 Nos últimos 3 dias, você sentiu que sua vida vale a pena? 
�  0        Sim, o tempo todo 
�  1        Sim, na maior parte do tempo 
�  2        Algumas vezes 
�  3        Pouquíssimas vezes 
�  4       Não, nem um pouco 

 
8 Nos últimos 3 dias, você se sentiu bem com você mesmo? 

�  0       Sim, o tempo todo 
�  1       Sim, na maior parte do tempo 
�  2       Algumas vezes 
�  3       Pouquíssimas vezes 
�  4       Não, em nenhum momento 
 

9 Nos últimos 3 dias, quanto tempo você gastou com compromissos relacionados à sua saúde 
como, por exemplo, esperando por transporte ou repetindo exames? 
�  0        Não gastei nenhum tempo 
�  2        Gastei até a metade de um dia 
�  4        Gastei mais da metade de um dia 

 
10 Nos últimos 3 dias, foi resolvido algum problema financeiro ou pessoal, relacionado à sua 

doença? 
�  0        Meus problemas têm sido resolvidos e estão em dia como eu desejaria 
�  2        Meus problemas estão sendo resolvidos 
�  4        Meus problemas existem e não foram resolvidos 
�  0        Não tive nenhum problema 

 
11 Se você teve algum problema, financeiro ou pessoal, quais foram os principais nos últimos 3 

dias? 
 

1........................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................... 
 
12 Como você respondeu este questionário? 

�  0       Sozinho 
�  1       Com ajuda de um acompanhante ou familiar 
�  2       Com ajuda de alguém da equipe de saúde 
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ANEXO 3 – Palliative care Outcome Scale – Brasil (POS-Br) (versão 6) 

(RUGNO, 2017) 
 
 
Nome do paciente: ……………………………………...... Data da avaliação:  ............... 
Data de nascimento: ..……………………….…………..   Avaliação n°: …………….... 
Local de atendimento: …………………………………………………............................ 
 
Por favor, responda as seguintes perguntas marcando um “x” no quadrado ao lado da resposta 
que for mais verdadeira para você. Suas respostas nos ajudarão a melhorar seu atendimento e 
o de outras pessoas. Obrigado. 
 
1 Nos últimos 3 dias, alguma dor incomodou você? 

�  0        Não, nem um pouco 
�  1        Levemente – praticamente não me incomodou 
�  2        Moderadamente – chegou a me limitar em alguma atividade 
�  3        Gravemente – afetou bastante minha concentração e/ou atividades diárias 
�  4        Insuportavelmente – fui incapaz de pensar em qualquer outra coisa 
 

2 Nos últimos 3 dias, outros sintomas atrapalharam você, como, por exemplo, enjoo, tosse ou 
prisão de ventre, dentre outros? 
�  0        Não, nenhum outro sintoma me afetou 
�  1        Sim, levemente 
�  2        Sim, moderadamente 
�  3        Sim, gravemente 
�  4        Sim, insuportavelmente 
 

3 Nos últimos 3 dias, você se sentiu ansioso ou preocupado com sua doença ou tratamento? 
�  0        Não, nem um pouco 
�  1        Pouquíssimas vezes 
�  2        Algumas vezes – nessas vezes atrapalhou minha concentração 
�  3        Na maior parte do tempo – atrapalhou frequentemente minha concentração 
�  4        Não consegui pensar em mais nada – fiquei totalmente preocupado e ansioso 
 

4 Nos últimos 3 dias, algum familiar ou amigo sentiu-se ansioso ou preocupado com você? 
�  0        Não, ninguém 
�  1        Pouquíssimas vezes 
�  2        Algumas vezes – nessas vezes, a ansiedade ou preocupação atrapalharam a 
concentração deles 
�  3        Na maior parte do tempo  
�  4        Sim, eles parecem estar o tempo todo preocupados comigo 

 
5 Nos últimos 3 dias, quanta informação você, sua família, amigos e acompanhantes 

receberam sobre sua doença? 
�  0      Recebemos todas as informações – sempre me senti à vontade para perguntar o que 
quisesse 
�  1      Recebemos informações, mas tivemos dificuldades em entendê-las 
� 2   Recebemos informações quando pedimos, mas gostariamos de ter recebido mais 
informações 
�  3      Recebemos poucas informações e algumas perguntas não foram respondidas 
�  4      Nenhuma informação foi recebida – mas gostaríamos de ter recebido 
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6 Nos últimos 3 dias, você conseguiu falar para sua família, amigos ou acompanhante como 
estava se sentindo? 
�  0       Sim, falei tudo o que quis 
�  1       Na maioria das vezes sim 
�  2       Algumas vezes 
�  3       Pouquíssimas vezes 
�  4       Não falei nada com ninguém 
 

7 Nos últimos 3 dias, você sentiu que sua vida vale a pena? 
�  0       Sim, o tempo todo 
�  1       Sim, na maior parte do tempo 
�  2       Algumas vezes 
�  3       Pouquíssimas vezes 
�  4       Não, nem um pouco 

 
8 Nos últimos 3 dias, você se sentiu bem com você mesmo? 

�  0       Sim, o tempo todo 
�  1       Sim, na maior parte do tempo 
�  2       Algumas vezes 
�  3       Pouquíssimas vezes 
�  4       Não, nem um pouco 
 

9 Nos últimos 3 dias, quanto tempo você perdeu com compromissos relacionados à sua saúde, 
como, por exemplo, esperando por transporte ou repetindo exames? 
�  0       Não perdi tempo nenhum 
�  2       Perdi até a metade de um dia 
�  4       Perdi mais da metade de um dia 

 
10 Nos últimos 3 dias, foi resolvido algum tipo de problema relacionado à sua doença, como, 

por exemplo, algum poblema financeiro ou pessoal? 
�  0       Meus problemas têm sido resolvidos e estão em dia como eu desejaria 
�  2       Meus problemas estão sendo resolvidos 
�  4       Meus problemas existem e não foram resolvidos 
�  0       Não tive nenhum problema 

 
11 Se você teve algum tipo de problema, quais foram os principais nos últimos 3 dias? 

1........................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................... 

 
12 Como você respondeu este questionário? 

 
�  0       Sozinho 
�  1       Com ajuda de um acompanhante ou familiar 
�  2       Com ajuda de alguém da equipe de saúde 
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ANEXO 4 – Karnofsky Performance Status (KPS) 

 
 
 
 

Número (%) Significado 

100 (%) Normal, nenhuma queixa, nenhuma evidência de doença. 

90 (%) Capaz de continuar as atividades normalmente; pequenos sintomas presentes. 

80 (%) (Realiza) Atividade normal com esforço; alguns sintomas presente. 

70 (%) (Requer poucos) Cuidados para si; incapaz para continuar suas atividades normalmente. 

60 (%) Requer ajuda ocasional; (precisa de) cuidados para a maioria das necessidades. 

50 (%) Requer ajuda considerável e cuidados frequentes. 

40 (%) Incapacitado; requer cuidado especial e ajuda. 

30 (%) Severamente incapacitado; (precisa ser) hospitalizado; morte não evidente. 

20 (%) Muito doente e debilitado; precisa de cuidado intensivo. 

10 (%) Morte iminente (últimas 48 horas); processo de fatalidade progredindo rapidamente. 

0 Morte/óbito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Anexos  |  135 

ANEXO 5 – EORTC QLQ-C30 (versão 3.0) 
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ANEXO 6 – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa – Instituição 

Coparticipante (HCFMRP – USP) 

 

 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  

FACULDADE DE MEDICINA DE                                               
RIBEIRÃO PRETO (HCFMRP-USP) 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 

Elaborado pela Instituição Coparticipante 
 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa:Validação da Palliative Outcome Scale no Brasil (POS-Br) 
Pesquisador:  Fernanda Capella Rugno 
Área Temática: 
Versão: 1 
CAAE: 40410515.7.3001.5440 
Instituição Proponente: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
 
DADOS DO PARECER 
Número do Parecer:  1.011.310 
Data da Relatoria: 26/03/2015 
Apresentação do Projeto: 
De acordo com o parecer da Instituição Proponente. 
Objetivo da Pesquisa: 
De acordo com o parecer da Instituição Proponente. 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
De acordo com o parecer da Instituição Proponente. 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
De acordo com o parecer da Instituição Proponente. 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Apresentou carta de anuência do responsável pelo local de coleta no HCFMRP-USP. 
Recomendações: 
Não há. 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
O CEP tomou ciência e concorda com o parecer da Instituição Proponente. 
Situação do Parecer: 
Aprovado 
 

Endereço: CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
Bairro:  MONTE ALEGRE CEP: 14.048-900 
UF: SP Município: RIBEIRAO PRETO  
Telefone: (16)3602-2228 Fax:  (16)3633-1144 E-mail:  cep@hcrp.usp.br 
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ANEXO 7 – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa – Instituição 

Proponente (EERP – USP) 

 

 
ESCOLA DE ENFFERMAGEM DE                                     
RIBEIRÃO PRETO - USP 

 

 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
 

Título da Pesquisa:Validação da Palliative Outcome Scale no Brasil (POS-Br) 
Pesquisador:  Fernanda Capella Rugno 
Área Temática: 
Versão: 2 

CAAE: 40410515.7.0000.5393 

Instituição Proponente: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 
Número do Parecer: 998.332 
Data da Relatoria: 11/03/2015 
Apresentação do Projeto: 
Trata-se de análise de pendências apontadas em reunião anterior do CEP. 
Objetivo da Pesquisa: 
Não houve alterações. 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Não houve alterações. 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
Não houve alterações. 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
O TCLE foi reformulado, atendendo às solicitações do CEP. 
Recomendações: 
Não há. 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
As pendências foram respondidas adequadamente. 
Situação do Parecer: 
Aprovado 
 

Endereço: AV. BANDEIRANTES 3900  
Bairro:  MONTE ALEGRE CEP: 14.048-900 
UF: SP Município: RIBEIRAO PRETO  
Telefone: (16)3315-3386 Fax:  (16)3633-1144 E-mail:  cep@eerp.usp.br 
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