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RESUMO 

 
CALDEIRA, N. M. V. P. Escala para avaliação da Qualidade de Vida de mulheres com 

infecção pelo Papilomavírus Humano - EQUALI-HPV (Fase 2). 2020. 134 p. Tese 

(Doutorado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2020. 

 

Introdução: Os Papilomavírus Humano (HPV) são vírus capazes de infectar a pele ou as 

mucosas. Atualmente, existem 228 diferentes tipos, sendo 13 considerados oncogênicos. 

Trata-se de um vírus altamente contagioso com possibilidade de infecção com apenas uma 

exposição, sendo o contato sexual a principal via de transmissão. Mesmo constituindo a 

Infecção Sexualmente Transmissível (IST) mais comum, os cânceres relacionados à 

infecção pelo HPV não são comumente encontrados em homens. Por outro lado, nas 

mulheres, acarreta mais comumente danos físicos, psicológicos, afetivo/sexuais e sociais, 

impactando diretamente na Qualiade de Vida (QV). Considerando-se que no Brasil 

inexistem instrumentos específicos que avaliem a QV entre mulheres com HPV, a 

elaboração de uma ferramenta com esta finalidade é de grande relevância. Objetivo: 

Avaliar as propriedades psicométricas da Escala para avaliação da Qualidade de Vida de 

mulheres com infecção pelo HPV – EQUALI-HPV. Metodologia: Trata-se de um estudo 

metodológico. Foram entrevistadas mulheres com infecção pelo HPV em um ambulatório 

especializado. Além da versão 4 da EQUALI-HPV, foi aplicado um questionário com 

variáveis sociodemográficas e clínicas e também o Termo de Consentimento Livre e 

Escalrecido (TCLE). Os dados foram duplamente digitados e posteriormente validados no 

Microsoft® Office Excel for Windows. Para as análises estatísticas descritivas (Análise 

Fatorial Exploratória (AFE), alfa de Cronbach e efeitos floor e ceiling), utilizou-se o software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 20.0;  para a análise Multitraço-

Multimétodo (MTMM) foi utilizado o Programa Multitraid Analysis Program (MAP), 2.0. Todos 

os aspectos éticos foram contemplados.  Resultados: Foram entrevistadas 351 mulheres, 

com mediana de idade de 36,9 anos (DP= 11,9), com mínima de 18 e máxima de 79; 

destas, 162 (46,2%), afirmaram ser casadas e a maioria (85,5%) tinha renda de um a três 

salários mínimos. Após a exclusão dos itens relacionados à condilomatose e ao 

conhecimento, o modelo contendo 63 itens foi submetido à verificação das propriedades 

psicométricas. A AFE determinou que a melhor estrutura do modelo se deu com seis 

fatores. Neste momento, foram excluídos cinco itens por apresentarem carga fatorial ≤0,30. 

Em seguida, averiguou-se a fidedignidade pela análise da consistência interna por meio do 

alfa de Cronbach com resultado global de 0,883; nesta etapa foram excluídos outros quatro 

itens que comprometiam a fidedignidade. Realizou-se novamente a AFE com o objetivo de 

verificar a variância explicada após a exclusão dos itens, obtendo-se o valor de 51,9%. 

Após,  foram averiguadas as presenças dos efeitos floor e ceiling, no domínio “Reações ao 

exame clínico” e o efeito ceiling na dimensão “Relações sociais, familiares e de trabalho” 

(51,6%). Na validade de construto convergente 94,4% dos itens apresentaram correlações 

moderadas ou muito fortes; na validade de construto divergente os domínios do instrumento 

apresentaram ajuste de 100% com exceção do domínio 5 que foi de 98,0%. Conclusão: Foi 

estabelecido um modelo com a alocação dos itens em suas respectivas dimensões, 

resultando em um instrumento com 54 itens divididos em seis dimensões. As propriedades 

psicométricas avaliadas demonstram que a EQUALI-HPV é válida e confiável. 

Palavras-chave: Infecções por Papilomavírus; Qualidade de Vida; Escalas; Enfermagem.



ABSTRACT 

 
CALDEIRA, N. M. V. P. Scale to evaluate the quality of life of women with Human 

Papillomavirus infection - EQUALI-HPV: (Phase 2). 2020. 134 p. Doctoral thesis - 

Ribeirão Preto, College of Nursing, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

  

Introduction: Human Papillomaviruses (HPV) are viruses capable of infecting the skin or 

mucous membranes. Currently, there are 228 different types, 13 of which are considered 

oncogenic. It is a highly contagious virus with the possibility of infection with only one 

exposure, sexual contact being the main route of transmission. Even though they are the 

most common Sexually Transmitted Infection (STI), cancers related to HPV infection are not 

commonly found in men. On the other hand, in women, it most commonly causes physical, 

psychological, affective / sexual and social damage, directly impacting the Quality of Life 

(QOL). Considering that in Brazil there are no specific instruments to assess QOL among 

women with HPV, the development of a tool for this purpose is of great relevance. Objective: 

Evaluate the psychometric properties of the Scale to assess the Quality of Life of women 

with HPV infection - EQUALI-HPV. Methodology: This is a methodological study. Women 

with HPV infection were interviewed in a specialized clinic. In addition to EQUALI-HPV 

version 4, a questionnaire was applied with sociodemographic and clinical variables and also 

the Free and Scald Consent Form (ICF). The data was entered twice and validated in 

Microsoft® Office Excel for Windows. For the descriptive statistical analyzes (Exploratory 

Factor Analysis (AFE), Cronbach's alpha and floor and ceiling effects), the Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), 20.0 software was used; for Multitrait-Multimethod 

(MTMM) analysis, the Multitraid Analysis Program (MAP), 2.0 was used. All ethical aspects 

were considered. Results: 351 women were interviewed, with a median age of 36.9 years 

(SD = 11.9), with a minimum of 18 and a maximum of 79; of these, 162 (46.2%) said they 

were married and the majority (85.5%) had an income of one to three minimum wages. After 

excluding items related to condylomatosis and knowledge, the model containing 63 items 

was subjected to verification of psychometric properties. AFE determined that the best 

structure of the model occurred with six factors. At this time, five items were excluded 

because they had a factor load ≤ 0.30. Then, the reliability was verified by analyzing the 

internal consistency using Cronbach's alpha with an overall result of 0.883; in this stage, four 

other items that compromised reliability were excluded. AFE was performed again in order to 

verify the variance explained after the exclusion of the items, obtaining the value of 51.9%. 

Afterwards, the presence of the floor and ceiling effects in the domain "Reactions to clinical 

examination" and the ceiling effect in the dimension "Social, family and work relationships" 

(51.6%) were investigated. In the validity of the convergent construct, 94.4% of the items 

presented moderate or very strong correlations; in the divergent construct validity, the 

domains of the instrument presented an adjustment of 100% with the exception of domain 5, 

which was 98.0%. Conclusion: A model was established with the allocation of items in their 

respective dimensions, resulting in an instrument with 54 items divided into six dimensions. 

The psychometric properties evaluated demonstrate that EQUALI-HPV is valid and reliable. 

 

Key-words: Papillomavirus Infections; Quality of Life; Scales; Nursing.  

 

 

 



RESUMEN 
 

 

CALDEIRA, N. M. V. P. Escala para evaluar la Calidad de Vida de mujeres con infección 

por Virus del Papiloma Humano - EQUALI-HPV (Fase 2). 2020. 134 pag. Tesis 

(Doctorado) - Facultad de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2020. 

 

Introducción: Los virus del papiloma humano (VPH) son virus capaces de infectar la piel o 

las membranas mucosas. Actualmente existen 228 tipos diferentes, 13 de los cuales se 

consideran oncogénicos. Es un virus altamente contagioso con posibilidad de contagio con 

una sola exposición, siendo el contacto sexual la principal vía de transmisión. Aunque son la 

infección de transmisión sexual (ITS) más común, los cánceres relacionados con la infección 

por VPH no se encuentran comúnmente en los hombres. Por otro lado, en las mujeres, con 

mayor frecuencia causa daño físico, psicológico, afectivo / sexual y social, impactando 

directamente en la Calidad de Vida (CV). Considerando que en Brasil no existen 

instrumentos específicos para evaluar la CV de mujeres con VPH, el desarrollo de una 

herramienta para este propósito es de gran relevancia. Objetivo: Evaluar las propiedades 

psicométricas de EQUALI-HPV. Metodología: Este es un estudio metodológico. Las 

mujeres con infección por VPH fueron entrevistadas en una clínica especializada. Además 

de EQUALI-HPV versión 4, se aplicó un cuestionario con variables sociodemográficas y 

clínicas y también el Formulario de Consentimiento Libre y Escaldado (CIF). Los datos se 

ingresaron dos veces y se validaron en Microsoft® Office Excel para Windows. Para los 

análisis estadísticos descriptivos (Análisis Factorial Exploratorio (AFE), alfa de Cronbach y 

efectos piso y techo), se utilizó el software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), 20.0; para el análisis Multitrait-Multimethod (MTMM), se utilizó el Programa de 

Análisis Multitrazadas (MAP), 2.0. Se consideraron todos los aspectos éticos. Resultados: 

Se entrevistaron 351 mujeres, con una mediana de edad de 36,9 años (DE = 11,9), con un 

mínimo de 18 y un máximo de 79; de estos, 162 (46,2%) dijeron estar casados y la mayoría 

(85,5%) tenían ingresos de uno a tres salarios mínimos. Después de excluir ítems 

relacionados con condilomatosis y conocimiento, el modelo que contiene 63 ítems fue 

sometido a verificación de propiedades psicométricas. AFE determinó que la mejor 

estructura del modelo ocurrió con seis factores. En este momento, se excluyeron cinco ítems 

porque tenían una carga factorial ≤ 0,30. Luego, se verificó la confiabilidad analizando la 

consistencia interna mediante el alfa de Cronbach con un resultado global de 0.883; en esta 

etapa se excluyeron otros cuatro ítems que comprometían la confiabilidad. Se volvió a 

realizar AFE con el fin de verificar la varianza explicada tras la exclusión de los ítems, 

obteniendo el valor del 51,9%. Posteriormente, se investigó la presencia de los efectos piso 

y techo en el dominio "Reacciones al examen clínico" y el efecto techo en la dimensión 

"Relaciones sociales, familiares y laborales" (51,6%). En la validez del constructo 

convergente, el 94,4% de los ítems presentaron correlaciones moderadas o muy fuertes; en 

la validez de constructo divergente, los dominios del instrumento presentaron un ajuste del 

100% con excepción del dominio 5 que fue del 98,0%. Conclusión: Se estableció un 

modelo con la asignación de ítems en sus respectivas dimensiones, resultando en un 

instrumento con 54 ítems divididos en seis dimensiones. Las propiedades psicométricas 

evaluadas demuestran que EQUALI-HPV es válido y confiable. 

Palabras clave: Infecciones por Papillomavirus; Calidad de Vida; Escala; Enfermería.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Papilomavírus Humano 

 

Os HPV são um grupo de vírus da família Papilomaviridae que pertencem a 

49 espécies subdivididas em cinco gêneros: alfa-papilomavírus, beta-papilomavírus, 

papilomavírus, mu-papilomavírus e nu-papilomavírus (ZUR HAUSEN, 2002).  

Foram mencionados pela primeira vez em 1867 quando o médico alemão 

Rudolf Carl Virchow, considerado o pai da patologia moderna, descreveu condilomas 

como “massas com pequenas elevações na superfície, semelhantes à couve-flor” 

(ORIEL, 1971). 

Durante a década de 1970 e 1980, Zur Hausen, ao realizar biopsias em 

pacientes com câncer de colo uterino, verificou a associação de células cancerosas 

ao HPV. E assim descobriu o HPV tipo 16 e o tipo 18, os quais eram constatados em 

70% das biopsias.  Com este estudo, em 2008, Zur Hausen foi um dos ganhadores 

do Prêmio Nobel de Medicina (ANDERSON, 2009; DÜRST et al., 1983; ZUR 

HAUSEN, 2002).  

Destaca-se que os HPV caracterizam-se como vírus de ácido 

desoxirribonucleico (DNA) circular de dupla fita não-encapsulados, constituindo-se 

de aproximadamente 6.800 a 8.400 pares de bases. Seu genoma pode ser dividido 

em duas regiões codificantes e uma região não codificante de simetria icosaédrica e 

possuem 72 capsômeros (IHPRC, 2020; NELSON, ROSE, MOROIANU; 2002; ZUR 

HAUSEN, 2002). 

O genoma do HPV é formado por aproximadamente oito open reading frames 

(ORF), e contém ao menos seis genes que se expressam precocemente E (Early) e 

dois genes que se expressam tardiamente L (Late) (figura 1). A região E é composta 

pelos genes E1, E2, E4, E5, E6 e E7, dos quais o gene E1 relaciona-se com a 

replicação viral, o E2 com a transcrição e replicação, o E4 com a maturação viral e 

modificação da matriz intracelular e os genes E5, E6 e E7, por fim, são responsáveis 

pela transformação celular (BURD, 2003; LEE et al., 2000; LIN et al., 2002; ZUR 

HAUSEN, 2000). 

A região L é constituída pelos genes L1 e L2, responsáveis por codificar as 

proteínas do capsídeo. Além disso, integra o genoma uma região reguladora 

denominada URR (Upstream Regulatory Region), a qual varia de 400 a 1000 pbs, 
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localizadas entre as regiões L1 e E6. Essa região é composta por sequências 

estimuladoras e repressoras da transcrição viral, além da origem de replicação 

(BURD, 2003; KISSELJOV, 2000; SILVA, AMARAL, DA CRUZ; 2003). 

 

Figura 1 – Genoma do Papilomavírus humano 

 

Fonte: Google, 2020. 

 

Existem 228 tipos de HPV catalogados pelo International Human 

Papillomavirus (HPV) Reference Center e cada tipo desse grande grupo recebe um 

número como denominação. Apenas 15 são considerados oncogênicos, oferecendo 

maior probabilidade ou risco de provocar infecções persistentes e lesões 

precursoras. Aqueles que pertencem ao gênero alfa-papilomavírus são a principal 

causa de câncer. Entretanto, A maioria dos casos não apresenta sintomas e é 

eliminada espontaneamente pelo organismo (CDC, 2014; IHPRC, 2020; INCA, 2020; 

WALBOOMERS et al., 1999).  

O Information Centre on HPV and Cervical Cancer (ICO) afirmou que, no ano 

de 2019, existiam 5.880.000 pessoas infectadas pelo HPV no mundo, dessas 

pessoas aproximadamente 2.784.900 eram mulheres com 15 anos de idade ou 

mais, dentre as quais o câncer cervical é apontado como o quarto mais frequente 

tipo de câncer. Ainda de acordo com o mesmo centro, anualmente emergem 

569.847 novos diagnósticos de câncer cervical e, deles, 311.365 evoluem a óbito 

(BRUNI et al., 2019). 

Em relação ao Brasil, no ano de 2017, em pesquisa multicêntrica, foi possível 

determinar que 54,6% dos jovens com idade entre 16 e 25 anos estejam infectados 

pelo HPV, dos quais 38,4 % têm o HPV de alto risco para o desenvolvimento de 

câncer. Outrossim, há a estimativa de que em 2020 devem surgir 16.590 novos 
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casos de câncer do colo uterino, o que corresponde a 16,59 casos por 100 mil 

mulheres (AHMV, 2017; INCA, 2020). 

O HPV é altamente contagioso, por isso é possível infectar-se apenas com 

uma exposição e a sua transmissão acontece por contato direto com a pele ou 

mucosa infectada. A principal via é a sexual (oral-genital, genital-genital ou mesmo 

manual-genital). A contaminação pode se dar mesmo sem penetração vaginal ou 

anal, também pode haver transmissão durante o parto e, mais raramente, o vírus 

pode disseminar-se por meio do contato com a mão. Como muitos indivíduos 

portadores do HPV não apresentam sinais ou sintomas, acabam não sabendo que 

têm o vírus, embora possam transmiti-lo (BRASIL, 2017). 

O diagnóstico para infecção pelo HPV é comumente realizado por meio do 

exame de Papanicolau, também chamado de esfregaço cervicovaginal, 

colpocitologia oncótica cervical ou exame preventivo. Trata-se de um teste com 

capacidade de detectar alterações nas células do colo do útero. O nome 

"Papanicolau" é uma homenagem ao patologista grego Georges Papanicolaou, que 

criou o método em 1917. Esse exame é considerado como uma importante 

estratégia para a detecção precoce de lesões, antes que a mulher tenha sintomas, 

possibilitando, assim, o diagnóstico da doença nas suas fases iniciais (BRASIL, 

2017). 

Com o avanço da tecnologia e o aparecimento de novas técnicas 

moleculares, a precisão para a detecção de HPV foi se tornando cada vez mais 

refinada, permitindo que o vírus fosse correlacionado a alguns tipos de câncer. 

Dentre essas técnicas, destaca-se a reação em cadeia da polimerase (PCR), um 

método extremamente eficiente que favorece uma detecção com grande 

sensibilidade e especificidade para os diferentes tipos de HPV, principalmente 

quando se trata do diagnóstico da infecção por HPV nos casos subclínicos ou 

latentes (KANESHIMA et al., 2005; SOUTO; CRUZ, 2005). 

Dentre os diferentes tipos de HPV, existem dois grupos que são capazes de 

infectar o trato genital e são divididos conforme o potencial oncogênico e segundo as 

lesões às quais estão associados. O grupo de baixo risco oncogênico engloba os 

tipos 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 e 81 e o grupo de alto risco oncogênico os 

tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82 (BRASIL, 2019). 

Dos tipos de HPV precursores de lesão, quatro são mais frequentes, 6, 11, 16 

e 18. Os tipos 16 e 18 estão ligados à maioria dos casos de câncer de colo do útero 
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(cerca de 70%) e são também a causa de cerca de 90% dos casos de câncer de 

ânus, até 60% dos cânceres de vagina e 50% dos casos de câncer de vulva. Os 

tipos 6 e 11 provocam aproximadamente 90% das verrugas genitais e 10% das 

lesões de baixo grau do colo do útero (INCA, 2020). 

Alguns tipos HPV têm sido diretamente relacionados ao desenvolvimento de 

malignidade nas regiões que infectam, como o períneo, o colo do útero, a vagina, a 

vulva e a região anal na mulher. No homem, a literatura especializada destaca 

regiões como o pênis, o saco escrotal, a uretra e a região anal (LINDEL et al., 2001; 

SANTOS, ROMANOS, WIGG; 2002). Além disso, foi determinado que a presença de 

HPV de alto risco oncogênico pode estar associada com o desenvolvimento de 

malignidade na região das cordas vocais e orofaringe (SCULLY, 2002). 

Na maioria das pessoas, a infecção pelo HPV não provoca manifestações e o 

tempo de latência pode durar de meses até anos. Quando presentes, as 

manifestações são classificadas em clínicas e subclínicas (BRASIL, 2019). As 

manifestações clínicas são diagnosticadas por meio do exame clínico, mas, em 

algumas situações, são realizadas biópsias para estudo histopatológico. As lesões 

geralmente são polimórficas e as pontiagudas são denominadas condiloma 

acuminado. Seu tamanho varia de um a vários milímetros e podem chegar a vários 

centímetros de extensão. Além disso, podem ser únicas ou múltiplas, achatadas ou 

papulosas, contudo sempre são papilomatosas, fazendo com que o epitélio 

apresente-se fosco, aveludado ou semelhante à uma couve-flor. Ainda sobre as 

lesões, destaca-se que elas podem apresentar a coloração da pele ou podem ser 

eritematosas e hiperpigmentadas. Em geral são assintomáticas, mas em alguns 

casos podem causar prurido, dor, ou sangramento (BRASIL, 2019).  

As manifestações subclínicas, detectadas ocasionalmente pelo exame 

preventivo de câncer de colo do útero, são classificadas em lesões escamosas de 

baixo grau (low grade intraepithelial lesions – LSIL), que equivalem ao quadro 

histopatológico de NIC 1, estão associadas a tipos virais de HPV de baixo risco 

oncogênico e lesões intraepiteliais escamosas de alto grau (high grade intraepithelial 

lesions – HSIL), que correspondem à histopatologia dos quadros de displasia 

moderada, grave ou carcinoma in situ – também denominadas de NIC 2 e NIC 3, 

são provocadas por tipos de HPV de alto potencial oncogênico (BRASIL, 2019). 

As lesões classificadas como NIC 1, geralmente regridem em curtos períodos 

e não progridem para lesões de alto grau. Por outro lado, as NIC de graus 2 e 3 
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possuem maiores chances de evoluir para neoplasia invasiva (SELLORS; 

SANKARANARAYANAN, 2004). 

A ação oncogênica do vírus também pode originar lesões em outros epitélios, 

resultando em Neoplasias Intraepiteliais Vulvares (NIV), Vaginais (NIVA), Perineais 

(NIPE), Anais (NIA) e Penianas (PIN) (BRASIL, 2019). 

A infecção pelo HPV tem maiores implicações quando persistente e, para que 

a transformação neoplásica aconteça, fatores promotores devem agir. O processo 

de carcinogênese cervical, assim como em outros tecidos, engloba diversas etapas 

de mutação e seleção natural. No câncer cervical, supostamente a iniciação se faz 

por ação do HPV em associação a fatores como o fumo, as infecções repetitivas, os 

desvios imunológicos, dentre outros (HALBE, 2000). 

O HPV pode ser considerado como um fator agravante para a formação das 

neoplasias, além dos fatores causais como álcool, cigarro e radiação ultravioleta. 

Suas proteínas virais E6 e E7 são resultado de oncogenes capazes de interagir com 

as proteínas controladoras do ciclo celular. Como resultado dessa interação, ocorre 

a transformação, a imortalização da célula e, posteriormente, o câncer (SOUTO, 

FALHARI, CRUZ; 2005). 

Existem importantes co-fatores não virais envolvidos na patogênese do 

carcinoma cervical. Esses fatores podem interagir em menor ou maior intensidade 

com as oncoproteínas e outros elementos do HPV, porém todos parecem 

potencializar a ação do vírus na célula hospedeira e promover o desenvolvimento 

dos processos de imortalização e de carcinogênese. Como principais co-fatores, 

destacam-se os imunológicos, a associação com a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS), o tabagismo e o uso de hormônios contraceptivos (PINTO; TULIO; 

CRUZ, 2002). 

Por meio da imunohistoquímica foi possível determinar o papel da resposta 

imune local na carcinogênese cervical. Existe uma associação significativa entre o 

crescimento do número de células imunocompetentes e a ampliação do grau da 

Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC). Esse resultado demonstra que a resposta 

imune local pode ser considerável para o desenvolvimento e a progressão do câncer 

cervical, principalmente no que se refere aos estágios iniciais do processo 

carcinogênico (TAKEHARA, 1996). 

Outro importante co-fator no processo de carcinogênese é associação com a 

AIDS. Isso se deve ao fato de que mulheres imunodeprimidas apresentam alto risco 
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para o desenvolvimento de neoplasia escamosa intra-epitelial e neoplasia invasiva 

do trato genital inferior. Não obstante, há de considerar que ambas as infecções por 

HPV e Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) têm transmissão sexual e suas 

populações de risco demonstram características demográficas em comum 

(GISSMANN, 1996). 

O tabagismo também tem grande relevância no processo, uma vez que o 

hábito de fumar contribui para a oncogênese cervical principalmente pela exposição 

direta do DNA das células epiteliais cervicais à nicotina e cotidina, além de produtos 

metabólicos resultantes de reações com hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e 

aminas aromáticas, que são componentes presentes na fumaça do cigarro 

(HELLBERG et al., 1988; SIMONS; PHILLIPS; COLEMAN, 1993). 

O uso de hormônios contraceptivos também tem ganhado destaque no 

processo de carcinogênese. Hormônios esteróides na forma de contraceptivos 

parecem favorecer a atividade transformadora dos oncogenes do HPV, 

principalmente durante a fase reprodutiva, ao prejudicar a resolução eficiente e 

espontânea de lesões causadas pelo vírus na cérvix (KJELLBERG et al., 2000).  

Além dos co-fatores descritos, outros importantes fatores de risco para a 

infecção pelo HPV devem ser considerados, tais como: consumo de álcool, 

alimentação deficiente em betacarotenos e vitaminas C e E. Determinadas 

condições clínicas como utilização de drogas imunossupressoras e a presença de 

outras infecções sexualmente transmitidas (IST). Além da idade precoce da primeira 

relação sexual, a paridade, o número de parceiros sexuais e suas características 

também são apontados como fatores  que promovem esse processo (SHIELDS et 

al., 2004; TROTTIER; FRANCO, 2006). 

Todos esses co-fatores e fatores de risco apresentados contribuem para o 

aparecimento das lesões. Dentre as lesões precursoras do câncer do colo do útero, 

as NIC têm importante destaque. Caracterizam-se como lesões proliferativas com 

maturação anormal com diferentes graus e atipias e substituem a espessura do 

epitélio escamoso cervical (AIDÉ et al., 2009). São classificadas nas categorias 1, 2 

e 3, de acordo com a proporção da espessura do epitélio que apresenta células 

maduras e diferenciadas (SELLORS; SANKARANARAYANAN, 2004).  

No que se refere às neoplasias, a infecção pelo HPV é associada a diversos 

tipos, tais como câncer de colo uterino, de pênis, de vulva, de canal anal e de 

orofaringe. Cerca de 99% dos cânceres cervicais em todo o mundo tem como 
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responsável o HPV. No Brasil, o câncer do colo do útero é o terceiro tumor mais 

frequente na população feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer. 

(BONANNI, 2011; BOSCH et al., 2002; BOSCH et al., 2012; DE FLORA, 2011; 

IARC, 2012; INCA 2020; SCHIFFMAN; CASTLE, 2003; SERRANO et al., 2017; 

WHO, 2010). 

Quanto à infecciosidade do HPV entre os sexos, verifica-se que o epitélio de 

ambos pode ser acometido, mas os danos são maiores e mais frequentes entre as 

mulheres. De acordo com os Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

mesmo sendo a Doença sexualmente Transmissível (DST) mais comum, os 

cânceres relacionados à infecção pelo HPV não são comumente encontrados em 

homens (CDC, 2014).  

As consequências do resultado da infecção pelo HPV podem ser verificadas 

pelo impacto causado na vida do portador, seja ele físico ou psicológico. Nesse 

contexto, o impacto físico relaciona-se principalmente com o tratamento oriundo das 

lesões causadas pela infecção pelo HPV. Os tratamentos disponíveis são realizados 

de acordo com o grau e o tipo da lesão e incluem desde a aplicação do ácido 

tricloroacético até a realização de Cirurgias de Alta Frequência (CAF) (BRASIL, 

2016). Como impacto psicológico, ao se depararem como portadoras do HPV, 

emergem, nas mulheres, diversos sentimentos, tais como sofrimento, culpa, 

desespero, preocupação, frustração, medo e vergonha (CESTARI; MERIGHI; 

BAPTISTA, 2011). 

Além disso, de acordo com Araújo e Silveira (2007), a ocorrência de uma IST 

tem resultado negativo no que diz respeito ao convívio social e ao relacionamento 

com o parceiro sexual. Considerando ainda essa questão, dos impactos na vida das 

portadorass da doença, observa-se que as desigualdades sociais e econômicas 

vivenciadas por mulheres com HPV representam diversas consequências oriundas 

da patologia, com relação ao estigma e ao preconceito, afetando suas relações 

sociais, siglafamiliares, afetivas e sexuais (GASPAR et al., 2015). 

 Sendo assim, avaliar a QV em mulheres com HPV tem sido reportado em 

diferentes pesquisas como importante estratégia para intervenções quanto ao 

impacto físico, psicossocial e econômico, uma vez que pode fomentar inclusive a 

decisão de se implantar um programa de imunização (MARRA et al., 2009; SHI et 

al., 2012; VRIEND; NIEUWKERK; VAN DER SANDE, 2014; WOODHALL et al., 

2011).  
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1.2 Qualidade de Vida e os instrumentos de avaliação 

 

A expressão “qualidade de vida” foi proferida pela primeira vez em 1964 pelo 

presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, ao dizer que "os objetivos não 

podem ser medidos por meio do balanço dos bancos. Eles só podem ser medidos 

pela qualidade de vida que proporcionam às pessoas". A definição de QV diz 

respeito a um movimento dentro das ciências biológicas e humanas e tem como 

finalidade valorizar parâmetros mais amplos do que o controle de sintomas, que a 

diminuição da mortalidade ou que o aumento da expectativa de vida (BECH, 1993). 

De acordo com Minayo, Hartz e Buss (2000), a QV contempla a capacidade 

que todos os indivíduos de uma determinada sociedade têm de considerar seu 

padrão de conforto e de bem-estar. Contudo, destaca-se que a área de 

conhecimento que recobre a QV pode ser enquadrada em uma fase de construção 

de identidade. Algumas vezes, identificam-na pertencente à saúde, outras vezes à 

moradia, ao lazer, aos hábitos de atividade física e à alimentação. Contudo, o que se 

nota, com a análise de todas essas classificações, é que as diferentes definições 

das áreas que recobrem a QV consideram-na a partir de uma percepção positiva de 

bem-estar (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012). 

Nesse contexto, a forma com que a QV e os indicadores adotados para a 

análise dela são apresentados está intimamente relacionada aos interesses 

científicos e políticos de cada área de pesquisa e de estudo que a considerem como 

objeto, bem como às possibilidades de avaliação e de operacionalização dos dados 

gerados (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012). 

Na área de saúde, por exemplo, observa-se duas tendências quanto ao 

conceito do termo: qualidade de vida como um conceito genérico e qualidade de 

vida relacionada à saúde (QVRS). Como conceito genérico, a QV apresenta um 

significado mais amplo, ligada a questões sociológicas e não diz respeito a 

disfunções ou agravos. Por outro lado, o termo QVRS está intimamente associado 

às enfermidades ou às intervenções em saúde (SEIDL; ZANNON, 2004). 

Comvém ressaltar que as pesquisas envolvendo a QV em saúde são recentes 

e vêm ganhando espaço nas últimas décadas, uma vez que novos paradigmas 

estão influenciando as políticas e as práticas do setor. Os determinantes e 

condicionantes relacionados ao processo saúde-doença são multifatoriais e 

complexos. Logo, saúde e doença estão em constante evolução,  relacionando-se 
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com fatores socioculturais, econômicos, de estilo de vida e de experiência pessoal. 

Em conformidade com essa mudança de paradigma, a melhoria da QV foi almejada 

como um dos objetivos, tanto das políticas públicas quanto das práticas 

assistenciais, seja no setor da promoção da saúde, seja na prevenção de agravos 

(SCHUTTINGA, 1995). 

Para analisar a diversidade de definições que existem em torno da QV, é 

possível destacar mais um exemplo, também recorrente na saúde. É comum que 

exista, nessa área, a repercussão da seguinte frase: saúde não é doença, saúde é 

QV. Por mais que tal afirmativa esteja correta, ela se apresenta vazia de significado, 

principalmente devido à dificuldade que se tem de encontrar algum sentido teórico e 

epistemológico que não seja em referência ao sistema médico que, por sua vez, 

domina a reflexão e a prática do campo da saúde pública (MINAYO; HARTZ; BUSS, 

2000).  

Desse modo, considerando essas reflexões, é possível afirmar que diferentes 

conceitos têm sido atribuídos à definição da QV. Mesmo com essa grande 

diversidade de definições, alguns aspectos do conceito são relevantes e podem 

variar de estudo para estudo, mas, de forma geral, incluem o funcionamento físico, 

emocional, cognitivo e sexual, sintomas físicos e toxicidade, bem-estar social e 

demandas existenciais, além do estado geral de saúde dos indivíduos (FAYERS; 

MACHIN, 2007). 

Todavia, ainda que seja grande o número de definições que o conceito 

recobre, em 1995 o Grupo de QV da Organização Mundial da Saúde (THE 

WHOQOL GROUP,1995), postulou que qualidade de vida é “a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e no sistema de valores nos 

quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”. 

Assim, diante das diversas definições e sendo a QV um dos principais 

parâmetros pesquisados nos ensaios clínicos atuais, existe a necessidade de 

padronizar sua avaliação, utilizando-se de novas metodologias para tratamento e 

para prevenção de doenças (DALLANEZI et al., 2011). 

Outro interesse em torno do conceito está intimamente ligado aos serviços de 

saúde no que diz respeito às práticas assistenciais cotidianas. Nesse caso, a QV 

apresenta-se como um indicador nas avaliações clínicas de doenças específicas. As 

enfermidades, incapacidades ou disfunções são analisadas sob a ótica do impacto 
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físico e psicossocial que elas podem proporcionar para as pessoas acometidas por 

esses tipos de problemas, favorecendo assim um melhor entendimento do paciente 

e de sua adaptação à condição. Logo, à concepção sobre a QV do paciente, inclui-

se o trabalho de assistência diário, determinando por vezes decisões e condutas 

terapêuticas tomadas pelas equipes de saúde (MORRIS; PEREZ; MCNOE, 1997). 

Como forma de avaliação da QVRS, os instrumentos mais utilizados são os 

questionários, que podem ser aplicados sob duas formas: por meio de entrevistas ou 

por meio de autoaplicação. Ressalta-se que a autoaplicação parece ser eficaz, pois 

requer um tempo menor e possibilita que o indivíduo responda, no seu ritmo, 

podendo retornar aos itens e ponderar sobre suas respostas (SEIDL; ZANNON, 

2004).  

Dentre os métodos de avaliação da QV, as escalas apresentam-se como 

ferramentas importantes. As escalas podem ser definidas como um conjunto de 

itens/questões que têm a finalidade de estimar, numa população de indivíduos, uma 

determinada característica ou atributo. Por meio de uma disposição de valores 

numéricos decorrentes do processo de mensuração (o qual pode compreender 

diferentes níveis: ordinal, intervalar, de razão) é possibilitado ao observador construir 

um arranjo de valores numéricos. No final, o conjunto de itens da escala resultará 

em um valor numérico único, o qual irá estabelecer o resultado dessa mensuração 

(SILVA; RIBEIRO-FILHO, 2006). 

Inexiste, nesse cenário, uma única variável que possa ser utilizada para 

descrever a saúde, uma vez que ela não pode ser mensurada diretamente. A 

medição da saúde, em função disso, requer várias etapas, as quais envolvem a 

avaliação de diversos indicadores relacionados à saúde (KESZEI; NOVAK; 

STREINER, 2010). 

As escalas de classificação são empregadas em diversas conformações para 

medir diferentes aspectos da saúde, como sintomas diversos ou a presença de uma 

característica específica. Além disso, a classificação das escalas de medida de 

saúde dividem-se em, pelo menos, três formas: a função, a descrição ou a 

metodologia (KESZEI; NOVAK; STREINER, 2010). 

A primeira delas, a classificação funcional, tem por objetivo a aplicação de 

métodos e a melhor maneira de utilizá-los, seja para avaliação de diagnóstico, 

prognóstico ou da saúde. Por sua vez, a classificação descritiva das medidas de 

saúde trata das medidas específicas, as quais podem estar relacionadas não 
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apenas a uma doença específica, mas também a uma população-alvo. Por fim, a 

classificação metodológica diferencia as escalas de classificação, os índices, os 

questionários, e as medidas subjetivas das medidas objetivas (KESZEI; NOVAK; 

STREINER, 2010). 

Considera-se, ainda, que escalas e questionários integram a pesquisa e a 

prática clínica. No entanto, nem todos instrumentos são desenvolvidos igualmente. 

Para ter boa aplicabilidade, o instrumento considerado deve apresentar 

propriedades psicométricas de confiabilidade e de validade satisfatória e estar em 

um formato que os pacientes considerem fácil de usar (KESZEI; NOVAK; 

STREINER, 2010). 

Dessa maneira, a construção de instrumentos de mensuração da QV 

fundamenta-se sob três correntes: o funcionalismo, que garante a existência de um 

estado normal para cada idade e função social do indivíduo; a teoria do bem-estar, 

relacionada às reações subjetivas das experiências de vida, bem como a 

competência do indivíduo em diminuir sofrimentos e em aumentar sua satisfação 

pessoal de ambiente; e a teoria da utilidade, que sugere, como parâmetro, a escolha 

tomada pelos indivíduos ao compararem um determinado estado de saúde com 

outro (AUQUIER; SIMEONI; MENDIZABAL, 1997). 

Quanto à aplicação, os instrumentos podem ser classificados como genéricos 

ou específicos. Os genéricos utilizam questionários com base populacional e não 

especificam patologias. Esse tipo é comumente utilizado em estudos 

epidemiológicos, de planejamento e de avaliação do sistema de saúde. Na 

mensuração específica, os estudos têm como foco a avaliação de situações 

relacionadas à QV cotidiana dos indivíduos, considerando o surgimento de doenças, 

de agravos ou de intervenções médicas (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

Outrossim, os instrumentos de mensuração QVRS mantêm como 

característica a multidimensionalidade, além de avaliar a percepção geral da QV. 

Entretanto, frequentemente, dá-se, ao uso desses instrumentos, enfoque aos 

sintomas, às incapacidades ou às limitações, decorrentes das enfermidades, dos 

indivíduos (SEIDL; ZANNON, 2004). 

Faz-se, nesse contexto, a ressalva de que um questionário de QV universal 

destinado a obter informações relevantes para uma série de condições precisaria ser 

extremamente extenso. Logo, as escalas de QV específicas de cada doença são 

necessárias, não simplesmente para maior brevidade, mas para garantir a 
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sensibilidade de pequenas, mas clinicamente significativas, mudanças nos estados 

de saúde e nos níveis de gravidade da doença (BOWLING, 1997).  

Não obstante, o objetivo da aplicação de instrumentos para avaliação da QV é 

proporcionar um diálogo com os pacientes, a fim de se favorecer a coleta de 

informações sobre os problemas por eles vivenciados (FAYERS; MACHIN, 2007). 

Por fim, ressalta-se o fato de haver uma preocupação mundial na avaliação 

da QV em situações de estresse, de doenças crônicas e em demais situações 

adversas. Dentre elas, evidenciam-se as IST, responsáveis por causarem doenças 

agudas, infertilidade, invalidez e morte, além de graves consequências psicológicas 

para milhões de pessoas afetando diretamente a qualidade de vida (KOUPIDIS et 

al., 2011), com destaque para o HPV. 

Diante do exposto, este estudo torna-se extremamente relevante, 

considerando-se, especialmente, a relação entre a importância da temática e a 

inexistência de instrumentos para avaliar a QV de mulheres com infecção causada 

por HPV no Brasil (PEREIRA-CALDEIRA et al., 2019). 

 

1.3 Escala para avaliação da Qualidade de Vida de mulheres com infecção pelo 

HPV – EQUALI-HPV (Fase 1) 

 

O desenvolvimento inicial da EQUALI-HPV envolveu as etapas de elaboração 

dos itens, validação aparente e de conteúdo, validação semântica e pré-teste. 

A fim de se alcançar embasamento para a elaboração dos itens, foi realizada 

uma revisão integrativa da literatura e entrevistas com mulheres com infecções por 

HPV.  

A revisão integrativa teve como objetivo identificar as evidências científicas 

sobre os instrumentos utilizados para a avaliação da QV em indivíduos com 

infecções causadas pelo HPV e como questão norteadora assumiu-se a seguinte: 

quais instrumentos têm sido utilizados para mensurar QV em indivíduos com 

infecções causadas pelo HPV? (PEREIRA-CALDEIRA et al., 2019). 

A busca foi realizada nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Sci Verse Scopus, ISI Web of 

Science, CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) e 

PubMed, utilizando os descritores controlados (DeCS e MeSH): Infecções por 
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Papillomavirus, Qualidade de Vida, Papillomavirus Infections e Quality of Life 

(PEREIRA-CALDEIRA et al., 2019). 

Como resultado, foram encontrados 416 artigos e, destes, 12 foram 

selecionados para a análise qualitativa. Foram identificados treze diferentes tipos de 

instrumentos, nove genéricos e apenas quatro específicos, sendo todos eles 

internacionais e não validados para o Brasil. Além disso, a maioria dos estudos 

apontou que as infecções causadas pelo HPV têm impacto negativo na QV, quanto 

aos aspectos sociais, afetivos e sexuais e psicológicos (PEREIRA-CALDEIRA et al., 

2019). 

Outra forma de embasamento para a elaboração dos itens da EQUALI-HPV 

foi a realização de entrevistas com as mulheres com diferentes diagnósticos de 

infecções por HPV. Para tanto, foram realizadas 20 entrevistas (PEREIRA-

CALDEIRA et al., 2020). Em função disso, aplicou-se um questionário 

semiestruturado, contendo cinco questões fundamentadas no conceito de qualidade 

de vida proposto por Fayers e Machin (2007), são elas: 

 

1- você sabe por que acontece a infecção pelo vírus HPV?;  

2- houve alguma mudança na sua vida sexual após o diagnóstico de HPV?;  

3- houve alguma mudança na sua vida cotidiana (trabalho, atividades diárias) 

após o diagnóstico de HPV?;  

4- como você se sente frente ao diagnóstico de HPV?;  

5- você sente algum desconforto físico relacionado ao HPV? 

 

A partir das respostas coletadas por meio dos questionários aplicados às 

mulheres que participaram das entrevistas, procedeu-se a análise desses dados, 

evidenciando-se que as mulheres com infecção pelo HPV enfrentam diversas 

alterações físicas, afetivo-sexuais, emocionais e sociais, implicando consequências 

consideráveis sobre a QV das particpantes. Dentre os elementos observados, no 

que diz respeito aos sintomas físicos relatados, houve queixas de dor, prurido, 

presença de verrugas, leucorréia e sangramento; no que diz respeito aos sintomas 

psicológicos relatados, destacou-se a redução  da libido e o impacto negativo na 

autoimagem, acarretando problemas nas relações afetivo-sexuais das participantes. 

Além disso, o estigma e a vergonha pelo diagnóstico, provocaram, conforme 

observação dos dados coletados, desmotivação das atividades sociais, destacando 
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a presença de relato de faltas do trabalho que decorrem do medo da exposição 

social do diagnóstico e se configurarem como um risco para futuras demissões. 

Considerando essas observações, destaca-se que a infecção pelo HPV pode 

ocasionar alterações exponenciais na QV de mulheres (PEREIRA-CALDEIRA et al., 

2020). 

Tendo como fonte a revisão integrativa e as entrevistas realizadas,  foram 

elaborados 98 itens que corresponderam a “versão 1” da EQUALI-HPV.  Após a 

elaboração, os itens foram formatados em escala do tipo Likert com opções de 

respostas variando de um a cinco. Segundo Bowling (1997), no campo de pesquisa 

em enfermagem, as escalas do tipo Likert, ou escalas de frequência, utilizam 

formatos de resposta de escolha fixa e são frequentemente utilizadas para mensurar 

atitudes ou opiniões. 

A versão 1 foi encaminhada, juntamente com o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), aos membros do comitê de juízes especialistas e, 

posteriormente, foi agendada uma reunião consensual para a discussão dos itens. O 

comitê de juízes especialistas foi composto por uma enfermeira, doutora com 

experiência na metodologia de escalas; uma enfermeira, mestre com experiência em 

QV; duas médicas, sendo uma infectologista e outra ginecologista; e uma 

representante da população. 

Os itens foram analisados quanto à clareza e representatividade. No que diz 

respeito à clareza deles, avaliou-se por meio dos seguintes conceitos: 1 = não claro; 

2 = pouco claro; 3 = claro e 4 = muito claro. Em relação à representatividade, os 

conceitos que poderiam ser atribuídos eram os seguintes: 1 = não representativo; 2 

= pouco representativo; 3 = representativo e 4 = muito representativo. Além disso, foi 

disponibilizado um campo para sugestões de possíveis modificações do item. 

Para a verificação do grau de concordância entre os juízes durante essa 

etapa, que compreende o processo de avaliação da validade de conteúdo, foi 

empregado o método de Índice de Validade de Conteúdo (IVC). Foram avaliados o 

Índice de Validade de Conteúdo para Itens (IVC-I) e a Média dos Índice de Validade 

de Conteúdo para Escalas (IVC-S/ Ave) (POLIT; BECK, 2006).  

Houve propostas para alterações em 43 itens e exclusão de 24 itens, 

originando, desse modo, a “versão 2” da EQUALI-HPV,  composta por 83 itens. Essa 

versão, reformulada em função da avaliação do comitê, foi aplicada a 11 mulheres 

frequentadoras do Ambulatório de Moléstias Infecciosas em Ginecologia (AMIG), do 
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Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade 

de São Paulo (HCFMRP-USP), para a validação semântica do instrumento. 

A etapa de validação semântica teve como objetivo verificar se todos os itens 

estavam compreensíveis para os membros da população, à qual o instrumento se 

destina. Nesse cenário, destaca-se que 90,9% (n=10) das mulheres consideraram 

os itens “bastante claros” e “bastante compreensíveis”, ao passo que apenas uma 

mulher (9,1%) sugeriu alteração na redação do item “Compartilho minhas dúvidas, 

anseios ou medos que sinto frente ao meu diagnóstico de HPV com o meu(s) 

parceiro(s)”, passando a “Compartilho minhas dúvidas, anseios ou medos que sinto 

diante do meu diagnóstico de HPV com o meu(s) parceiro(s)”, sugestão que foi 

acolhida para o refinamento da escala. 

 Sendo assim, ao final da etapa de validação semântica, surgiu a “versão 3” da 

EQUALI-HP, composta por 83 itens a qual foi submetida ao pré-teste. 

 Foram entrevistadas 38 mulheres com diagnóstico de HPV frequentadoras do 

AMIG. No momento da aplicação do instrumento, tendo em vista a exploração do 

campo, foram aplicados 19 (50%) questionários e 19 (50%) entrevistas. A média de 

tempo de preenchimento dos questionários foi de 14,8 (DP=5,7) minutos e, nas 

entrevistas, 16,1 (DP=6,7) minutos. Constatou-se que, devido às diferenças etárias, 

níveis de escolaridade e níveis sociais, as entrevistas dispõem de melhor 

aplicabilidade, porém demandam mais tempo do entrevistador. 

No pré-teste, verificou-se a necessidade de ajustes e, ao fim dessa etapa, 

obteve-se a “versão 4” da EQUALI-HPV, composta por 83 itens, dentre os quais 08 

se referem exclusivamente às mulheres com condilomatose, a qual deverá ser 

submetida à verificação das propriedades psicométricas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar as propriedades psicométricas da Escala para avaliação da Qualidade 

de Vida de mulheres com infecção pelo HPV – EQUALI-HPV   

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Descrever as características das participantes quanto à variáveis 

sociodemograficas, clínicas e comportamentais; 

 Alocar os itens em suas dimensões por meio da AFE; 

 Analisar a fidedignidade no que se refere à consistência interna dos itens, 

dos fatores e da escala por meio do alfa de Cronbach; 

 Identificar a ocorrência dos efeitos floor e ceiling; 

 Analisar a validade de construto em relação à validade convergente e 

divergente com a utilização da análise multitraço-multimétodo (MTMM). 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

A psicometria representa a teoria e a técnica de mensuração dos processos 

mentais e tem como objetivo elucidar o sentido que têm as respostas fornecidas 

pelos sujeitos a uma série de situações, tipicamente chamadas de itens (PASQUALI, 

2003, 2009, 2017).  

Os instrumentos ou testes, como são denominados, nada mais são do que a 

expressão científica de um processo sistemático empregado por qualquer 

organismo, biológico ou social, que consiste em avaliar as situações para tomar 

decisões que possibilitem a sobrevivência e o autodesenvolvimento do próprio 

organismo (PASQUALI, 1999). 

Os instrumentos de avaliação ganham espaço e cada vez mais estão sendo 

empregados no Brasil em diferentes áreas de atuação profissional. No entanto, esta 

grande demanda de instrumentos de avaliação e de medida não vem seguida pela 

elaboração dos mesmos por parte dos pesquisadores brasileiros. O que se observa, 

na maioria dos casos, é a reprodução sumária de trabalhos estrangeiros sem a 

preocupação com a verificação da qualidade dos instrumentos importados para a 

pesquisa no país, bem como sua aplicabilidade para o contexto cultural específico 

(PASQUALI, 1999). 

Tal situação pode ser elucidada sob a ótica de Fayers e Machin (2007), os 

quais asseveram que o desenvolvimento de um novo instrumento demanda o 

desprendimento de uma quantidade considerável de trabalho minucioso o que exige 

paciência, tempo e recursos.  

Buscando alcançar essa excelência, considera-se que existem diversos 

caminhos propostos por diferentes autores para a elaboração de novos 

instrumentos, Polit, Beck e Hungler, (2004), por exemplo, enfatizam que, para se 

atingir o objetivo de uma pesquisa, diferentes abordagens podem ser utilizadas. 

Todavia, a maneira mais adequada para se alcançar a produtividade na pesquisa é 

a elaboração de uma questão de estudo que, ainda conforme os autores, deve ser 

estabelecida pelo próprio investigador. 

Sendo assim, diante dos objetivos deste estudo, foram adotados como 

referencial metodológico as recomendações propostas por Pasquali (1999, 2003, 

2009, 2012), Fayers e Machin (2007) e Hair et al. (2009). 
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O modelo proposto por Pasquali (1999) para a elaboração de instrumentos 

baseia-se em três grandes polos denominados de procedimentos teóricos, 

procedimentos empíricos (experimentais) e procedimentos analíticos (estatísticos). O 

polo teórico deve ter como atributo central a explicação do construto para o qual está 

ocorrendo o desenvolvimento do instrumento de medida. É nesse polo que ocorre a 

operacionalização do construto, isto é, a elaboração dos itens (PASQUALI, 1999). O 

polo empírico ou experimental tem como foco a definição das etapas e técnicas de 

aplicação para o teste piloto. É também nesse polo em que são coletadas 

informações para a avaliação psicométrica (PASQUALI, 1999). Por fim, o polo 

analítico é descrito como o que estabelece quais os procedimentos de análises 

estatísticas serão necessários para verificar se o instrumento é válido, preciso e 

normatizado (PASQUALI, 1999). 

Vale destacar que existe uma congruência nas etapas a serem seguidas 

quando se trata da construção e validação de instrumentos. Observa-se que a 

finalidade é mesma, alterando muitas vezes a ordem de realização e a denominação 

das etapas apesar dos diferentes caminhos percorridos (SILVA; CLAPIS, 2019). 

No entanto, os dois parâmetros mais relevantes de legitimidade são a 

validade e a precisão. Considera-se que um teste é válido se ele supostamente 

mensura verdadeiramente aquilo que se pretende medir, ou seja, ao mensurar os 

comportamentos (itens), que são a reprodução física do traço latente, considera-se 

que o próprio traço latente está sendo aferido (PASQUALI, 2009).  

Existem diversos tipos de validade realizadas em diferentes etapas como a 

validade de face e conteúdo, a validade de construto e a a validade de 

critério.Contudo, a validade de construto ou de conceito apresenta-se como a 

principal medida, uma vez que ela estabelece a forma direta de constatar a hipótese 

da legitimidade da representação comportamental dos traços latentes (FAYERS; 

MACHIN, 2007; PASQUALI, 2009).  

Essa validade pode ser avaliada por grupos conhecidos (known-groups 

validity), validade convergente e validade discriminante (FAYERS; MACHIN, 2007). 

Além disso, é possível utilizar a análise fatorial que consiste em uma das técnicas 

que podem ser utilizadas como demonstração da adequação da representação do 

construto, revelando parte fundamental e imprescindível no processo de validação 

de instrumentos psicológicos (PASQUALI, 2001; 2012). 
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A validade de construto por grupos conhecidos (known-groups validity) 

constitui-se como o tipo mais simples dentre os citados anteriormente. Está 

relacionada ao pressuposto que grupos específicos de indivíduos podem ter 

pontuações distintas de outros, implicando que o instrumento testado deva ser 

sensível a essas diferenças. Nesse sentido, as comparações entre grupos 

conhecidos utilizam de testes de validade como uma forma de avaliação de 

sensibilidade ou competência de resposta (FAYERS, MACHIN, 2007).  

A validade de construto convergente consiste na associação significativa da 

medida obtida pelo instrumento com outras variáveis com o qual o construto medido 

deveria estar relacionado (PASQUALI, 1999). Esse tipo de validade tem como 

objetivo comparar dois instrumentos que medem o mesmo construto, a fim de se 

obter correlações entre eles. Dessa forma, correlações altas entre duas escalas 

podem indicar que ambas estão medindo o mesmo fator (FAYERS; MACHIN, 2007). 

Em relação à validade de construto discriminante ou divergente observa-se 

que esse tipo determina que o instrumento apresenta correlações baixas com 

medidas que avaliam construtos diferentes (PASQUALI, 2003; URBINA, 2007). 

A matriz de correlação MTMM é um método para examinar a validade 

convergente e discriminante. Trata-se de uma matriz estatística que expõe os dados 

agrupados e ordenados oriundos das correlações entre os itens e uma escala, em 

que os itens equivalem aos traços e as escalas, ao método. Além disso, a MTMM é 

utilizada como uma estratégia para se avaliar a validade de construto convergente e 

divergente, por meio de correlações entre instrumentos distintos (FAYERS; 

MACHIN, 2007). 

Uma abordagem alternativa da MTMM é limitar o foco às correlações item-

escala, ou seja, correlacionar os itens com a sua própria escala. Essa possibilidade 

de análise determina que, se um item se correlacionar fortemente com outros itens e 

com sua própria escala, ele também estará correlacionado com a pontuação total da 

escala. O principal objetivo dessa abordagem é verificar essas correlações e admitir 

se os itens estão inclusos na escala com a qual eles se correlacionam mais 

fortemente e se a estrutura de escala estabelecida parece consistente com relação 

aos padrões estabelecidos (FAYERS; MACHIN, 2007). 

Por fim, a análise fatorial é utilizada também para verificar a validade de 

construto e pode ser empregada na construção, na revisão e na avaliação de 

instrumentos psicológicos. Logo, pode ser classificada quanto ao método utilizado 
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(exploratório e confirmatório) e o tipo de técnica (procedimentos exploratórios e 

procedimentos confirmatórios). A AFE, também denominada de análise fatorial 

comum, está relacionada à redução de dados, ou seja, a identificação de dimensões 

que um instrumento está medindo. Já a analise fatorial confirmatória, irá confirmar 

uma teoria já estabelecida anteriormente (PASQUALI, 2012). 

A análise fatorial está inserida no polo analítico proposto por Pasquali (1999). 

Por meio dela, são verificadas a dimensionalidade e a precisão do instrumento. A 

dimensionalidade do instrumento parte do pressuposto que o mesmo seja 

unidimensional, isto é, que todos os seus itens estejam mensurando o mesmo 

construto. Para essa determinação, faz-se necessário proceder à análise fatorial, 

que tem como finalidade estabelecer quantos fatores o instrumento está medindo 

(PASQUALI, 1999). 

Nesse contexto, a análise fatorial apresenta-se como importante avaliação na 

validação de construto, sendo a forma mais comum nas pesquisas envolvendo o 

construto QV (FAYERS, MACHIN, 2007). 

De acordo com Hair et al. (2009), o objetivo da análise fatorial é buscar uma 

forma de condensar (resumir) as informações presentes nas diferentes variáveis 

originais em um agrupamento menor de novas dimensões compostas (fatores) por 

meio de uma pequena perda de informação, admitindo que essas informações 

sejam inerentes às variáveis originais. 

A relação que cada item possui com o fator é expressa através da covariância 

ou correlação; tal relação é denominada carga fatorial (PASQUALI,2003). Por sua 

vez, os fatores são constituídos por uma série de itens que são considerados válidos 

quando representam de maneira satisfatória o fator. Essa característica é 

determinada pelo tamanho da carga fatorial que quanto mais próxima de 1 melhor é 

representação do item pelo fator. No entanto, cargas fatoriais de 0,30 são 

consideradas não desprezíveis para a validade dos itens. Dessa forma, é possível 

verificar a validade de cada item individualmente, porém o próprio fator deve ser 

passível de averiguação (PASQUALI, 2012). 

Ao interpretar os fatores no que se refere às cargas fatoriais dos itens é 

preciso levar em consideração não somente as questões matemáticas, mas a 

significância prática da matriz fatorial. Salienta-se, assim, que a carga fatorial está 

intimamente relacionada ao tamanho da amostra. Considera-se significante que uma 

carga fatorial menor necessite de uma amostra maior (HAIR et al., 2009). 
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Considerando que a carga fatorial é a correlação da variável com o fator, um 

valor de 0,30 tem 10% de explicação enquanto uma carga fatorial de 0,50 tem 25% 

da variância explicada pelo fator. Então, para que o fator siga as recomendações de 

explicar pelo menos 50% da variância de uma determinada variável, sua carga 

fatorial deve ser de, no mínimo, 0,70 (HAIR et al., 2009). 

Outro importante parâmetro a ser investigado na elaboração e validação de 

um instrumento consiste na  precisão ou fidedignidade. Diversas denominações têm 

sido empregadas para este parâmetro. Alguns desses nomes indicam o próprio 

conceito, isto é, demonstram o que de fato representa para o teste como a precisão, 

a fidedignidade e a confiabilidade. Além disso, alguns nomes são resultado do tipo 

de técnica utilizada tanto na coleta empírica da informação quanto na técnica 

estatística empregada para a análise dos dados empíricos coletados. Dentre os 

quais destacam-se a estabilidade, equivalência, constância e consistência interna 

(PASQUALI, 2009). 

A fidedignidade ou a precisão de um instrumento caracteriza-se pela 

capacidade que o mesmo possui de mensurar sem erros a precisão, a confiabilidade 

ou a fidedignidade. Trata-se da avaliação do grau de consistência entre múltiplas 

medidas de uma varável (HAIR et al., 2009; PASQUALI, 2009). Na prática, a 

precisão de um instrumento pode ser verificada por meio de duas técnicas 

estatísticas, a correlação e a análise da consistência interna (PASQUALI, 2009). 

A técnica da correlação é empregada no caso do teste-reteste, em que 

resultados provenientes dos mesmos indivíduos expostos ao mesmo teste em duas 

ocasiões distintas, em tempos diferentes, são correlacionados. Supõe-se que o traço 

que o instrumento mensura permaneça constante nas diferentes ocasiões, ou seja, 

uma mensuração realizada a qualquer instante, com base nessa técnica, deve ser 

confiável (HAIR et al., 2009; PASQUALI, 1999, 2009). 

Uma segunda medida de fidedignidade é a consistência interna, a qual pode 

ser verificada por diferentes técnicas estatísticas, que têm por finalidade demonstrar 

a homogeneidade da amostra dos itens do instrumento. A consistência interna avalia 

a correlação de cada item individualmente com o restante do instrumento 

(PASQUALI, 1999, 2003).  

Embora existam diversos índices para avaliação da fidedignidade, duas 

técnicas estatísticas são mais amplamente utilizadas, a saber: a correlação simples 
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e as técnicas do coeficiente alfa. A primeira técnica é baseada em correlação e a 

segunda na variância (PASQUALI, 2003, 2009). 

O alfa de Cronbach é a medida mais adotada, sendo que sua análise está 

relacionada positivamente com o número de itens do instrumento, uma vez que, 

quanto mais itens, mesmo com igual grau de intercorrelação, maior o valor da 

confiabilidade (HAIR et al., 2009).   

Por fim, outro parâmetro a ser analisado no que diz respeito às propriedades 

psicométricas é a responsividade. A responsividade e a sensibilidade são 

semelhantes. Enquanto a sensibilidade possui como característica a capacidade de 

detectar diferenças entre indivíduos ou grupos de indivíduos, a responsividade está 

relacionada à habilidade de detectar mudanças (FAYERS; MACHIN, 2007). 

Uma das formas de verificação de comprometimento da responsividade de 

um instrumento é a verificação de efeitos floor e ceiling (efeito teto-chão). Esses 

efeitos acontecem quando mais de 15% das respostas dos indivíduos aos itens 

estão concentradas no valor mínimo (0%) ou no máximo (100%) (FAYERS; 

MACHIN, 2007). 

Todos os parâmetros apresentados constituem elementos fundamentais no 

processo de construção de um instrumento de medida e sua avaliação trará 

impactos na avaliação do construto que se deseja medir. Dessa forma, o rigor 

metodológico é fundamental para assegurar a validade e a confiabilidade neste tipo 

de estudo. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Tipo e local do estudo 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida no AMIG, integrante no SEMIGO, 

localizado no HCFMRP-USP.  

O HCFMRP-USP, que foi fundado em 1956, caracteriza-se como um hospital 

escola de nível terciário, que oferece atendimento por meio do Sistema Único de 

Saúde (SUS), desenvolvendo atividades de assistência, ensino e pesquisa. Está 

localizado na cidade de Ribeirão Preto, no interior do Estado de São Paulo, 

entretanto, por se tratar de uma hospital de referência, presta atendimento a 

usuários de outras cidades, estados e até mesmo de outros países. 

O SEMIGO, por sua vez, foi instituído em 1991 e é referência no atendimento 

às mulheres com diagnóstico de Sífilis, HIV, lesões induzidas pelo HPV 

(condilomatose, NIC, NIV, NIVA), lesões genitais ulceradas, além de pacientes 

vítimas de violência sexual.  

O referido serviço subdivide-se em Ambulatório de Moléstias Infecciosas em 

Ginecologia e Obstetrícia (AMIGO) e Ambulatório de Moléstias Infecciosas em 

Ginecologia (AMIG). Este último oferece atendimento a mulheres não-grávidas 

semanalmente, às terças-feiras no HCFMRP-USP das 07h30min às 13h30min. São 

agendadas aproximadamente 40 mulheres, com diferentes diagnósticos de doenças 

infecciosas em ginecologia, por semana. 

A equipe multiprofissional, composta por médicos assistentes e residentes, 

equipe de enfermagem, assistente social e psicólogo, realiza atendimentos às 

mulheres por meio do seguimento clínico com base em protocolos assistenciais 

como, por exemplo, as diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo 

do útero (BRASIL, 2016). 

 

4.2 Participantes do estudo 

 

 As participantes do estudo foram mulheres com lesões induzidas pelo HPV, 

que compareceram aos agendamentos médicos eletivos no período da coleta de 

dados, que ocorreu de 16 de janeiro de 2018 a 11 de junho de 2019. 

Os critérios de inclusão foram os seguintes: 
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 Idade superior a 18 anos; 

 Possuir lesões induzidas pelo HPV (confirmado por meio das informações 

dos prontuários e com a equipe de saúde) 

 

Por sua vez, os critérios de exclusão foram: 

 

 Ter participado das etapas que compuseram a fase 1 do estudo 

(entrevistas em profundidade, validação semântica e pré-teste); 

 Diagnóstico concomitante de infecção pelo HIV/aids, por se mostrar como 

fator de confusão devido à semântica similar à denominação HPV; 

 Incapacidade de comunicação verbal (avaliada pela pesquisadora e 

confirmada com a equipe de saúde). 

  

4.3 Amostra de dados do estudo 

 

A amostra foi determinada seguindo as recomendações de Hair et al. (2009), 

(Tabela 1), segundo as quais considera-se 350 respondentes para um valor de 0,30 

de carga fatorial significante.  

 

Tabela 1 – Diretrizes para identificação de cargas fatoriais significantes com base em tamanho de 
amostra 

 

Carga Fatorial Tamanho da amostra necessário para significância* 

0,30 350 

0,35 250 

0,40 200 

0,45 150 

0,50 120 

0,55 100 

0,60 85 

0,65 70 

0,70 60 

0,75 50 

* Significância se baseia em um nível de significância (α) de 0,05 

Fonte: Análise Multivariada de Dados, Hair et al. (2009, p. 120). 
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A partir dos critérios de inclusão e exclusão, a amostra foi constituída por 

amostragem aleatória simples por conveniência, sendo as mulheres convidadas a 

participar do estudo antes da consulta médica previamente agendada. 

 

4.4 Coleta de dados 

 

 A coleta de dados ocorreu no AMIG, no período de janeiro de 2018 a junho de 

2019, e foi realizada pela própria pesquisadora e uma auxiliar de pesquisa 

devidamente treinada. A partir da ordem de chegada ao ambulatório, as mulheres 

eram chamadas pelas pesquisadoras e orientadas sobre realização da pesquisa. 

 A versão 4 da EQUALI-HPV foi aplicada em mulheres com lesões induzidas 

pelo HPV usuárias do AMIG, cujo diagnóstico foi confirmado por meio do acesso às 

informações dos prontuários das participantes e às informações fornecidas pela 

equipe de saúde.  

Após o convite, as mulheres que aceitaram participar do estudo foram 

esclarecidas quanto aos benefícios e riscos da pesquisa, assinaram o TCLE 

(apêndice A) e responderam a dois instrumentos de coleta: 

 

1- Formulário com informações sociodemográficas e clínicas,  como: data de 

nascimento; escolaridade; profissão; uso de álcool; de tabaco; de drogas 

ilícitas; situação marital; número de parceiros nos últimos seis meses; 

diagnóstico; tratamento; além de dados do parceiro, como uso de tabaco, 

de álcool, de drogas ilícitas e IST prévias (Apêndice B);  

2- A versão 4 da EQUALI-HPV (Apêndice C). 

 

As entrevistas individuais eram realizadas a partir da aplicação dos 

instrumentos em sala reservada e tiveram duração média de 30 minutos. 

 

4.5 Etapas da avaliação das propriedades psicométricas 

 

 É importante destacar que este estudo compreende a fase 2, que consiste na 

avaliação das propriedades psicométricas do instrumento construído (fase 1), 

conforme informa a Figura 2 a seguir: 
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Figura 2 – Fluxograma de construção da EQUALI-HPV 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A fase 2, nesse contexto específico, compreende a avaliação das 

propriedades psicométricas, baseando-se em: 

 

 Alocação dos itens em domínios (Análise Fatorial Exploratória); 

 Fidedignidade (Consistência Interna – Alfa de Cronbach); 

 Efeito floor e ceiling; 

 Validade de Construto (Convergente e Divergente). 
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4.5.1 Alocação dos itens em domínios 

 

A AFE tem a finalidade de confirmar a estrutura do instrumento, isto é, 

quantos construtos são necessários para elucidar as covariâncias (intercorrelações) 

dos itens. Um número elevado de variáveis observadas são reduzidas em um 

número menor de variáveis hipotéticas (PASQUALI, 2003, 2012). 

Antes de iniciar a AFE, foram realizados os testes de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) e de Esfericidade de Bartlett (AIC) a fim de se verificar se a amostra era 

adequada e passível de fatoração (PASQUALI, 2012). 

O KMO ou índice de adequação da amostra aponta para a possibilidade da 

realização da AFE para o conjunto de dados (HAIR et al., 2009).  

O AIC, por sua vez, é um teste utilizado para averiguar a hipótese de que a 

matriz de covariâncias é uma matriz identidade, e, portanto, todas as correlações 

que não estejam na diagonal devem ser iguais a 0, ou seja, nenhuma variável se 

correlaciona com a outra (HAIR et al., 2009). 

Após os testes de KMO e AIC confirmarem que a matriz é passível de 

fatoração, é necessário proceder à extração dos fatores (PASQUALI, 2012).  

O método de extração dos fatores adotado utilizado foi o Mínimos Quadrados 

Não Ponderados. Para a determinação do número de fatores a extrair, foram 

utilizados alguns critérios propostos por Hair et al. (2009), tais como: fatores com 

autovalores > 1,00; fatores suficientes para atender um bom percentual de variância 

explicada; fatores em que o teste scree possui quantias consideráveis de variância 

comum.  

 

4.5.2 Avaliação da Fidedignidade 

 

A fidedignidade foi verificada pela análise da consistência interna por meio do 

Alfa de Cronbach.  

A análise da consistência interna de um instrumento expressa-se na 

correlação dos itens e avalia o quanto os itens colaboram para o instrumento. O 

coeficiente alfa varia de zero a um e quanto mais o valor for próximo de um, maior 

será a consistência, ou seja, maior será a confiabilidade do instrumento avaliado 

(CRONBACH, 1951). 
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4.5.3 Avaliação dos efeitos floor e ceiling  

 

A verificação dos efeitos de floor e ceiling está diretamente relacionada à 

responsividade do instrumento. O efeito floor acontece quando a distribuição dos 

escores não é simétrica e a percentagem (15% ou mais) da população pontua nos 

níveis mais elevados do instrumento. Essa situação impede a verificação de 

alteração no estado de saúde em situações de melhora. O efeito ceiling ocorre 

quando a percentagem (15% ou mais) dos indivíduos pontua no nível mais baixo do 

instrumento, o que pode afetar a detecção de alterações em situações de 

agravamento da condição de saúde (BENNETT et al., 2002; FAYERS; MACHIN, 

2007). 

 

4.5.4 Validade de Construto 

 

A validade de construto incluiu a realização da validade de construto 

convergente e divergente. 

A modalidade convergente avalia o grau em que duas medidas do mesmo 

conceito se correlacionam. Correlações altas sugerem que a escala está 

mensurando seu conceito esperado (HAIR et al., 2009). Além disso, tem como 

objetivo verificar se um fator se correlaciona com todos os outros fatores que 

deveriam relacionar-se a ela. Espera-se que as medidas observadas sejam 

correlacionadas (FAYERS; MACHIN, 2007). 

Por sua vez, a modalidade divergente determina o grau em que dois 

conceitos similares são diferentes. Esse tipo de validade também utiliza a correlação 

como teste, mas a correlação deve ser baixa, comprovando que o instrumento é 

suficientemente diferente do outro conceito semelhante (HAIR et al., 2009). De 

acordo com Fayers e Machin (2007), a validade divergente prediz que alguns fatores 

da escala sejam relativamente independentes e. portanto, suas correlações devem 

ser baixas . 

Tanto a validade de construto convergente como a divergente foram 

averiguadas por meio da análise MTMM. Essa análise tem a capacidade de verificar 

a magnitude das correlações entre itens e domínios, limitando o foco às correlações 

item-escala, ou seja, correlacionando os itens com a sua própria escala (FAYERS; 

MACHIN, 2007). 
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A análise MTMM foi realizada por meio do Programa Multitraid Analysis 

Program (MAP). Esse programa tem a capacidade de alocar os itens da escala em 

seus respectivos fatores/dimensões, além de demonstrar a porcentagem de ajuste 

de cada item (HAYS et al., 1988). 

 

4.6 Preparo e organização dos dados  

 

Os dados provenientes da elaboração e codificação das variáveis foram 

duplamente digitados em planilha do programa Microsoft® Office Excel for Windows 

com a finalidade de diminuir eventuais erros de digitação. 

Os itens destinados exclusivamente às mulheres com diagnóstico de 

condilomatose foram excluídos do modelo, uma vez que a amostra coletada foi 

composta por apenas 43 mulheres, inviabilizando assim a realização das análises 

(Quadro 1). Segundo Pasquali (2012), para a realização da AFE é necessário uma 

amostra de no mínimo 100 indivíduos. 

 

Quadro 1 – Relação dos itens destinados exclusivamente às mulheres com diagnóstico de 
condilomatose, Ribeirão Preto-SP, 2016 
 

Itens 

76- Sinto-me menos atraente sexualmente após o surgimento das verrugas 

77- Tenho dificuldades para andar devido a presença da(s) verruga(s)  

78- Minhas roupas incomodam devido a presença da(s) verruga(s)  

79- Tenho dificuldades para realização de higiene íntima após o surgimento das(s) 
verruga(s)  

80- As verrugas me incomodam durante a relação sexual  

81- Tenho medo que as verrugas não desapareçam  

82- Acredito que as verrugas incomodam meu parceiro durante a relação sexual  

83- Sinto-me envergonhada frente ao meu(s) parceiro(s) após o aparecimento das verrugas  

 
Fonte: PEREIRA, 2016. 

 

Em seguida, antes de iniciar a análise dos dados, os itens que tinham sentido 

negativo em relação à QV tiveram seus escores invertidos, sendo recodificados, 

considerando-se que quanto maior o escore melhor será a QV. Logo, os escores das 

respostas que eram crescentes passaram a ser decrescentes, conforme mostra o 

Quadro 2 a seguir: 
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Quadro 2 – Relação dos itens recodificados, Ribeirão Preto-SP, 2016 
 

Itens 

3- A infecção pelo HPV desenvolve a infecção pelo HIV/AIDS 

7- Tenho falta de apetite após o diagnóstico de HPV 

8- Tenho dificuldades para dormir após o diagnóstico de HPV 

9- Tenho vergonha de dizer que sou portadora do HPV 

10- Tenho sentimentos negativos, como ansiedade e/ou depressão devido ao HPV 

11- Sinto medo de não me curar do HPV 

12- Sinto medo que o HPV interfira na minha capacidade de ter filhos 

15- Sinto-me isolada pelas outras pessoas devido ao diagnóstico de HPV 

16- Sinto-me julgada por ter HPV 

17- Sinto medo de morrer por consequência do diagnóstico de HPV 

18- Sinto menos prazer nas relações sexuais após o diagnóstico de HPV 

20- Deixo de estar com as pessoas que gosto em virtude do diagnóstico de HPV 

21- A preocupação com o diagnóstico de HPV me desconcentra das atividades no trabalho 
(seja trabalho formal ou informal) 

25- Sinto dor relacionada a infecção pelo HPV ao realizar atividades diárias 

26- Sinto desconforto físico relacionado a infecção pelo HPV 

27- Sinto coceira no ânus e/ou vagina relacionado a infecção pelo HPV 

28- A infecção pelo HPV altera o meu modo de viver 

37- Sinto-me desinteressada em manter um relacionamento afetivo após o diagnóstico de 
HPV 

38- Deixo de realizar atividades de lazer/recreação (passeios, igreja, academia) devido ao 
diagnóstico de HPV  

39- Sinto-me preocupada durante a relação sexual 

40- Evito praticar relações sexuais devido ao meu diagnóstico de HPV 

50- Sinto medo ao ser examinada pelo médico 

51- Sinto medo ao ser examinada pela enfermeira 

52-Sinto-me envergonhada quando sou examinada pelo médico 

53-Sinto-me envergonhada quando sou examinada pela enfermeira 

58- Sinto medo que meu parceiro rompa a relação afetiva devido ao meu diagnóstico de HPV 

59- Sinto-me menos desejada por meu(s) parceiro(s) devido ao meu diagnóstico de HPV 

60- Sinto-me preocupada com o risco de transmitir HPV ao(s) meu(s) parceiro(s) 

61- Penso que fui enganada pelo(s) meu(s) parceiro(s) por ter adquirido HPV 

62- Tenho sentimento de raiva pelo meu parceiro devido possibilidade de ele ter me 
transmitido HPV 

65- Acredito que a infecção pelo vírus do HPV foi um castigo divino 

67- Considero-me culpada por ter adquirido o vírus do HPV 

68- Sinto-me desconfortável com a minha imagem 

69- Meu cotidiano de trabalho passou por mudanças devido ao diagnóstico de HPV 

70- O relacionamento com o(s) colega(s) de trabalho mudou após a descoberta do meu 
diagnóstico de HPV 

71- O relacionamento com familiares mudou após a descoberta do meu diagnóstico de HPV 

73- A frequência das minhas relações sexuais mudou após o diagnóstico de HPV 

75- Sinto-me insegura na relação afetiva com meu parceiro após o diagnóstico de HPV 
 
Fonte: PEREIRA, 2016. 
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Ao iniciar as análises, foi possível constatar que os itens relacionados ao 

conhecimento das mulheres em relação ao HPV interferiam negativamente na 

validação do instrumento. Diante dessa situação, realizou-se uma reunião entre a 

autora, a orientadora do estudo e uma estatística especialista em qualidade de vida 

que, após debaterem sobre o assunto, decidiram por retirar tais itens do modelo, 

visto que a aquisição de conhecimento implica uma medida indireta de qualidade de 

vida e não sugere que a mulher, ao possuir mais ou menos conhecimento, tenha 

uma melhor ou pior qualidade de vida. 

Sendo assim, considerando as informações do Quadro 3, foram retirados os 

seguintes itens: 

 

Quadro 3 – Relação dos itens relacionados ao conhecimento extraídos do modelo, Riberirão Preto-
SP, 2016 
 

Itens 

01- O portador do HPV desenvolve câncer de colo do útero 

02- As mulheres que tem HPV apresentam sintomas físicos como ardência, coceira, dor ou 

sangramentos 

03- A infecção pelo HPV desenvolve a infecção pelo HIV/aids 

04- Compreendo o que é a infecção pelo HPV 

05- Conheço as formas de transmissão do HPV 

06- O tempo entre a descoberta do diagnóstico de HPV e o início do tratamento influencia 

para um tratamento eficaz 

34- O câncer de colo de útero é causado pelo HPV 

35- O câncer de vagina é causado pelo HPV 

36- A infecção pelo HPV é passageira 

64- Considero que após o fim do tratamento estarei protegida contra o HPV por toda a vida 

72- Considero importante a realização do exame de Papanicolau 

74- O tempo entre o aparecimento dos sintomas até a procura por orientação médica 

influencia no tratamento 

 

Fonte: PEREIRA, 2016. 

 

 Portanto, o modelo submetido às análises estatísticas foi composto por 63 

itens, conforme demonstrado na figura 3: 
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Figura 3 – Número de itens submetidos às análises estatísticas após as exclusões 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.7 Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi estruturada de acordo com a caracterização das 

mulheres, alocação dos itens em domínios (AFE), fidedignidade, efeito floor e ceiling 

e validade de construto (validade de convergente e divergente): 

 

 Caracterização das mulheres: para as variáveis sóciodemográficas e 

clínicas utilizou-se análise estatística descritiva (média, mediana e desvio 

padrão). 

 Alocação dos itens em domínios: 

o Análise Fatorial Exploratória:  

Pasquali (2012) propõe uma série de procedimentos que devem ser 

realizados, tais como: 

- Coleta de informações de maneira confiável. 

- Elaboração da matriz de covariância (matriz R). 

- Análise da matriz quanto a fatorabilidade (cálculo de KMO e AIC); 

o Valores  de KMO: variam de zero a um e consideram a 

seguinte interpretação: abaixo de 0,50, inaceitável; de 0,50 – 

0,60, ruim; de 0,60 – 0,70, medíocre; 0,70 – 0,80, mediano; 0,80 

– 0,90, bom; 0,90 – 1,00, excelente (KAISER, 1974).  
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o Valores de AIC: estatisticamente significante (sign. < 0,05) 

indicam que existem correlações suficientes entre as variáveis 

que possibilitam a realização da AFE (HAIR et al., 2009). 

- Extração inicial dos fatores. Foram excluídos do modelo os itens 

que tinham carga fatorial ≤ 0,30 (PASQUALI, 2012; HAIR et al., 

2009). 

- Rotação dos fatores para confirmação da estrutura do modelo. 

- Interpretação dos fatores. 

   

 Fidedignidade: para essa avaliação foi realizada análise da consistência 

interna por meio do alfa de Cronbach. Sua amplitude varia de zero a um, 

sendo considerados pertinentes valores de 0,60 a 0,70 em pesquisas 

exploratórias (DEVELLIS, 1991; FREITAS; RODRIGUES, 2005).  

 

 Efeito floor e ceiling: para a verificação desses efeitos, utilizou-se o 

percentual de 15%. Com base nessa consideração, se 15% ou mais das 

observações se concentrarem no extremo inferior (0%) e/ou superior 

(100%) há presença de efeito floor e/ou ceiling (FAYERS; MACHIN, 2007). 

Para essa medida, são calculados os valores de média, mediana, máximo, 

mínimo e desvio-padrão das respostas das participantes para cada item 

da escala. 

 

 Validade de Construto Convergente e Divergente: para a realização desta 

etapa foram realizadas as seguintes análises: 

 

o Para a validade convergente, a análise das correlações entre os 

fatores realizou-se por meio do Coeficiente de Correlação de 

Pearson, considerando-se as seguintes interpretações: ausente ou 

muito fraca (0,00 – 0,19), fraca (020 – 0,39), moderada (0,40 – 

0,59), forte (0,60 – 0,79) e muito forte (0,80 – 1,00) (SWINSCOW; 

CAMPBELL, 1997).  

o Na validade divergente verificou-se o número de vezes (a 

porcentagem) que a correlação linear entre um item e o fator ao 

qual ele faz parte é maior ou estatisticamente maior em relação à 
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correlação linear entre ele e o fator ao qual ele não faz parte 

(ajuste). Quanto mais próximo a 100% o ajuste estiver, melhor será 

a validade divergente (FAYERS; MACHIN, 2007). 

Considera-se, assim:  

 2: quando o item e o fator que ele faz parte 

significativamente maior do que sua correlação linear com os 

fatores que ele não faz parte; 

 1:  quando o item e o fator que ele faz parte é maior do que 

sua correlação linear com os fatores que ele não faz parte; 

 -1: quando o item e o fator que ele faz parte é menor do que 

sua correlação linear com os fatores que ele não faz parte; 

 -2: quando o item e o fator que ele faz parte é 

significativamente menor do que sua correlação linear com 

os fatores que ele não faz parte. 

  

A caracterização das mulheres, a AFE, o alfa de Cronbach e o efeito floor e 

ceiling foram realizados pelo software IBM® Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 20.0 e, para a realização da análise MTMM, foi utilizado o 

MAP versão 2.0.  

 

4.8 Aspectos éticos 

 

 Foi solicitada e obtida autorização para a realização da pesquisa junto à 

responsável pelo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia – FMRPUSP (Anexo 

A). 

Em seguida, o projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (CAAE 38995114.0.0000.5393; nº parecer: 2.427.851). Foram respeitadas as 

recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (Anexo B).  

Todas as participantes do AMIG frequentadoras do SEMIGO do HCFMRP-

USP, receberam um TCLE informando os objetivos, benefícios e riscos da pesquisa 

(Apêndice A). 
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5 RESULTADOS 

 

 Os resultados estão apresentados de acordo com as características das 

mulheres com infecções causadas pelo HPV e das etapas do processo de descrição 

das propriedades psicométricas da EQUALI-HPV. 

 

5.1 Caracterização das mulheres  

 

 A EQUALI-HPV foi aplicada em 351 (100%) mulheres com lesões induzidas 

pelo HPV: a maioria casada 162 (46,2%), com ensino médio completo 142 (40,5%) 

e mediana de idade de 36,9 (DP= 11,9), entre 18 anos e 79 anos (Tabela 2).   

 

Tabela 2 – Distribuição das mulheres com lesões induzidas por HPV segundo as variáveis idade, 
escolaridade, cor da pele (auto referida) e renda familiar (n=351). Ribeirão Preto-SP, 2018-2019 

Variáveis F % 

Idade   
18 -| 25 28 8,0 
25 -| 35 128 36,5 
35 -| 45 111 31,6 
45 -| 55 51 14,5 
55 -| 65 12 3,4 
> 60 21 6,0 
Escolaridade   
Analfabeta 04 1,1 
Ensino Fundamental Incompleto 72 20,5 
Ensino Fundamental Completo 56 16,0 
Ensino Médio Incompleto 39 11,1 
Ensino Médio Completo 142 40,5 
Graduação Incompleto 23 6,6 
Graduação Completo 07 2,0 
Pós-graduação 08 2,3 
Cor da pele (auto referida)   
Branca 183 52,1 
Preta 31 8,8 
Parda 136 38,7 
Amarela 01 0,3 
Situação maritária   
Casada 162 46,2 
Solteira 105 29,9 
Amasiada 78 22,2 
Viúva 06 1,7 
Renda familiar*   
1 a 3 salários 300 85,5 
4 a 6 salários 45 12,8 
+ que 7 salários 06 1,7 

* O valor do salário mínimo vigente no ano de 2018 foi de R$ 954,00 e em 2019 de R$ 998,00  
Fonte: Elaborado pela autora 
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 No que se refere aos hábitos de vida, a maioria das mulheres, isto é, 280 

(79,8%) referiram ser tabagistas, 205 (58,4%) etilistas e apenas 08 (2,3%) afirmaram 

fazer uso de drogas ilícitas, sendo a maconha a droga de escolha de todas elas. 

 Dentre as participantes, 106 mulheres (30,2%) referiram ter alguma patologia 

pré-existente, sendo a mais prevalente a hipertensão 41 (38,7%) e o diabetes 

melitus tipo 2 (24,5%).   

 A menarca em 158 mulheres (45,0%) ocorreu antes dos 12 anos de idade e 

em 193 mulheres (55,0%) após os 12 anos de idade. 

 Quanto a coitarca, em 169 mulheres (48,1%) esta aconteceu antes dos 16 

anos de idade, em 163 (46,4%) entre os 16 e os 20 anos de idade e para 19 

mulheres (5,4%) após os 20 anos de idade. 

Um total de 276 mulheres (78,6%) afirmaram ter filhos, sendo a média de dois 

filhos por mulher (DP= 1,95). 

Quase a totalidade das entrevistadas 344 (98,0%) relataram ser 

heterossexuais, quatro (1,1%) homossexuais e três (0,9%) bissexuais. Das 351 

mulheres, 288 (82,1%) disseram ter parceria sexual fixa e 63 (17,9%) parceria 

eventual. 

Em relação ao número médio de parceiros na vida, a média foi de 4,97 (DP= 

4,73) e a mediana de três (mínimo 03 – máximo 30) parceiros por mulher. 

Um total de 251 mulheres (71,5%) afirmaram que não faziam uso de 

preservativos antes do diagnóstico de infecção por HPV, outras 77 (21,9%) 

relataram fazer uso irregular e 23 (6,6%) delas informaram que sempre fizeram o 

uso. 

O principal método contraceptivo relatado,de uso das participantes, foi a 

pílula, utilizada por 105  (29,9%) delas, seguido do injetável 50 (14,2%), da 

laqueadura 41 (11,7%), do preservativo 28 (8,0%), do Dispositivo Intrauterino (DIU) 

13 (3,7%), do implante subcutâneo 10 (2,8%) e apenas uma (0,3%) afirmou fazer 

uso da contracepção de emergência (pílula do dia seguinte). Além disso, 103 

(29,3%) alegaram não utilizar métodos contraceptivos. 

A grande maioria 337 (96,0%) das mulheres relatou que não foi vacinadas 

contra o HPV. 

No que se refere ao conhecimento quanto às forma de transmissão do HPV, 

236 (67,2%) mulheres relataram que as desconheciam  e 115 (32,8%) indicaram a 

via sexual como a fonte de transmissão. 



R e s u l t a d o s | 63 

 

 

Um total de 33 mulheres (9,4%) alegou presença de pelo menos uma verruga 

do tipo condiloma. 

Quanto aos exames de sorologia para HIV, todos foram negativos, para 

Hepatite B uma mulher (0,3%) teve resultado positivo, para Hepatite C três mulheres 

tiveram resultado positivo (0,9%) e para Sífilis houve um (0,3%) resultado positivo.  

A realização e o resultado do exame de Papanicolau nos últimos doze meses 

das mulheres estão descritos na Tabela 3, a seguir: 

 

Tabela 3 – Caracterização das mulheres com lesões induzidas por HPV segundo a realização e 
resultado do exame Papanicolau nos últimos doze meses (n=351). Ribeirão Preto-SP, 2020 

Variáveis  f % 

Realização do 
exame 
Papanicolau 
nos últimos 
doze meses 

   

 Não 12 3,4 
 Sim 339 96,6 
Resultado do 
exame 
Papanicolau 

   

 Esfregaço eutrófico 105 29,9 
 Esfregaço inflamatório 74 21,1 
 NIC III 47 13,4 
 NIC II 34 9,7 
 Células atípicas de significado indeterminado 26 7,4 
 Esfregaço com células escamosas, compatíveis 

com lesão intraepitelial 
16 4,5 

 NIC I 15 4,3 
 Vaginose bacteriana 11 3,1 
 Candidíase 04 1,1 
 NIVA III 02 0,6 
 Esfregaço insatisfatório 01 0,3 
 Sem resultado 16 4,5 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação aos diagnósticos atuais das participantes, observa-se que a 

maioria, 257 (73,2%), tinha Lesões Intraepiteliais Escamosas de Alto Grau (LIEAG), 

enquanto que apenas 88 (25,1%) apresentaram Lesões Intraepiteliais Escamosas 

de Baixo Grau (LIEAB). Esses diagnósticos atuais estão apresentados na Tabela 4: 
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Tabela 4 – Caracterização das mulheres com lesões induzidas por HPV segundo o atual diagnóstico 
(n=351). Ribeirão Preto-SP, 2018-2019 

Variáveis f % 

Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau – Cervical 257 73,2 
NIC III* 178 50,7 
NIC II 66 18,8 
ASCH** 10 2,8 
Adenocarcinoma 02 0,6 
Carcinoma 01 0,3 
Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau -Vulva e Vagina 6 1,7 
NIV III*** 04 1,1 
NIVA II**** 01 0,3 
NIVA III 01 0,3 
Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau 88 25,1 
Condiloma 43 12,2 
NIC I 35 10,0 
Células Escamosas Atípicas de Significado Indeterminado 07 2,0 
NIVA I 03 0,9 

*NIC: Neoplasia Intraepitelial Cervical; **ASCH: células escamosas atípicas que não permitem excluir 
uma lesão de alto grau; ***NIV: Neoplasia Intraepitelial Vulvar; ****NIVA: Neoplasia Intraepitelial 
Vaginal. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O resultado do exame de PCR foi negativo em 178 amostras (50,7%), positivo 

em 128 (36,5%) e 45 prontuários (12,8%) estavam sem informação. 

As informações referentes ao tratamento estão apresentadas na Tabela 5 

abaixo. Destaca-se que para 282 mulheres (80,3%) o tratamento escolhido foi 

cirúrgico. 

 

Tabela 5 – Distribuição das mulheres com lesões induzidas por HPV segundo o tratamento (n=351). 
Ribeirão Preto-SP, 2018-2019 

Tratamento  F % 

Cirúrgico  282 80,3 
 Cirurgia de Alta 

Frequência (CAF) 
239 68,1 

 Laser CO2 38 10,8 
 Cauterização 03 0,9 
 Conização a frio 02 0,6 
    
Não cirúrgico  45 12,8 
 Aplicação de Ácido 

Tricloroacético 
19 5,4 

 Conduta Expectante 26 7,4 
    
Sem informação  23 6,6 
    
Encaminhada a 
outro serviço 

 01 0,3 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5.2 Avaliação das propriedades psicométricas 

 

 Os resultados estão apresentados de acordo com as etapas realizadas. 

 

5.2.1 Alocação dos itens em domínios  

 

 A confirmação do modelo estrutural da escala que trata da alocação dos itens 

em domínios foi realizada por meio da AFE. Para determinar a viabilidade de 

realização da AFE, foram realizados, a priori, os testes de KMO e AIC, obtendo-se 

os  valores de, respectivamente, 0,829 e 0,000 (SPSS) (IBM CORP, 2011). Os 

valores dos testes de KMO e AIC indicaram ser possível a realização da AFE. 

Posteriormente a essa etapa de testes, procedeu-se à rotação segundo o método 

Varimax, sem número de fatores definidos.  

A AFE demonstrou quais os valores de variância total explicada a depender 

do número de fatores, ou seja, o quanto o construto QV é explicado de acordo com o 

número de fatores (Tabela 6). Considera-se que pelo critério do autovalor > 1,00 

seria possível extrais até 17 fatores do modelo. 

Os resultados da distribuição dos percentuais de variância total explicada da 

primeira rotação estão apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 6 – Distribuição dos percentuais de variância total explicada segundo o número de fatores, Ribeirão Preto-SP, 2020 
Variância total explicada 

Fator Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos 
ao quadrado 

Somas de rotação de carregamentos ao 
quadrado 

 Total % de 
variância 

% 
cumulativa 

Total % de 
variância 

% 
cumulativa 

Total % de 
variância 

% 
cumulativa 

1 10,388 16,489 16,489 10,013 15,894 15,894 6,163 9,783 9,783 
2 7,834 12,435 28,924 7,568 12,012 27,906 5,161 8,192 17,974 
3 3,985 6,325 35,250 3,547 5,629 33,535 3,411 5,414 23,388 
4 2,817 4,471 39,721 2,501 3,971 37,506 2,743 4,354 27,743 
5 2,317 3,678 43,399 1,921 3,049 40,555 2,294 3,642 31,384 
6 2,212 3,511 46,910 1,812 2,877 43,431 1,973 3,131 34,516 
7 1,647 2,614 49,524 1,296 2,056 45,488 1,790 2,841 37,357 
8 1,558 2,473 51,997 1,153 1,831 47,318 1,776 2,819 40,176 
9 1,502 2,384 54,381 1,116 1,771 49,089 1,729 2,744 42,920 
10 1,418 2,250 56,631 ,982 1,559 50,648 1,554 2,466 45,386 
11 1,341 2,128 58,759 ,914 1,451 52,099 1,436 2,279 47,666 
12 1,309 2,078 60,837 ,885 1,405 53,504 1,406 2,232 49,898 
13 1,229 1,950 62,787 ,835 1,326 54,830 1,404 2,228 52,126 
14 1,153 1,830 64,617 ,661 1,049 55,879 1,385 2,199 54,324 
15 1,096 1,740 66,357 ,635 1,008 56,887 1,004 1,594 55,918 
16 1,047 1,661 68,018 ,598 ,948 57,835 ,971 1,542 57,460 
17 1,004 1,594 69,612 ,573 ,910 58,745 ,810 1,285 58,745 
18 ,986 1,565 71,177       
19 ,947 1,504 72,681       
20 ,895 1,420 74,101       
21 ,866 1,375 75,476       
22 ,818 1,299 76,775       
23 ,764 1,213 77,988       
24 ,727 1,153 79,141       
25 ,700 1,112 80,253       
26 ,674 1,071 81,323       
27 ,652 1,034 82,357       
28 ,623 ,990 83,347       
29 ,596 ,946 84,293       

Continua 
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30 ,570 ,905 85,198       
31 ,545 ,865 86,063       
32 ,525 ,834 86,897       
33 ,489 ,776 87,674       
34 ,459 ,729 88,403       
35 ,448 ,711 89,114       
36 ,434 ,689 89,803       
37 ,424 ,674 90,477       
38 ,414 ,657 91,133       
39 ,402 ,638 91,771       
40 ,390 ,619 92,390       
41 ,371 ,588 92,979       
42 ,350 ,556 93,534       

Método de Extração: Quadrados Mínimos não Ponderados. 
Fonte: Statistical Package for the Social Sciences, versão 20.0. 

 

Na Tabela 7, encontram-se os itens, bem como suas cargas fatoriais apresentadas na primeira rotação sem determinação 
de número de fatores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão 
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Tabela 7 – Resultado da Análise Fatorial Exploratória com rotação dos eixos segundo o método Varimax e critério de autovalores maiores ou iguais a 1, 
Ribeirão Preto-SP, 2020 

Matriz dos fatores rotativa* 
 Fator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ITEM01 ,934                 
ITEM02 ,915                 
ITEM03 ,911                 
ITEM04 ,890                 
ITEM05 ,877                 
ITEM06 ,871                 
ITEM07 ,474               ,437  
ITEM08  ,745                
ITEM09  ,728                
ITEM10  ,691                
ITEM11  ,676                
ITEM12  ,652                
ITEM13  ,442     ,390           
ITEM14  ,438                
ITEM15  ,407        ,314        
ITEM16  ,393                
ITEM17  ,377                
ITEM18  ,311                
ITEM19   ,842               
ITEM20   ,803               
ITEM21   ,789               
ITEM22   ,768               
ITEM23                  
ITEM24    ,762              
ITEM25    ,717              
ITEM26    ,647              
ITEM27    ,385      ,372        
ITEM28    ,358  ,325      -,308      
ITEM29    ,327              
ITEM30     ,867             
ITEM31     ,771             
ITEM32     ,716             
ITEM33      ,744            
ITEM34      ,485            

Continua 
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ITEM35  ,317    ,483            
ITEM36    ,302  ,387            
ITEM37      - ,312            
ITEM38  ,356     ,783           
ITEM39  ,326     ,716           
ITEM40        ,723          
ITEM41        ,637          
ITEM42  ,425      ,523          
ITEM43         ,833         
ITEM44         ,684         
ITEM45          ,598        
ITEM46          -,535        
ITEM47                  
ITEM48 ,425          ,806       
ITEM49 ,401          ,636       
ITEM50 ,371          ,390       
ITEM51            ,716      
ITEM52            ,575      
ITEM53             ,673     
ITEM54             ,629     
ITEM55             ,450     
ITEM56                  
ITEM57              ,769    
ITEM58 ,309             ,605    
ITEM59  ,304             ,497   
ITEM60    ,315           ,372   
ITEM61                ,406  
ITEM62                 -,489 
ITEM63                  

*Método de Extração: Mínimos Quadrados não Ponderados.  Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. Rotação convergida em 18 
iterações. 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences, versão 20.0. 

Conclusão 
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O número de fatores foi determinado considerando-se a porcentagem da 

variância explicada, os autovalores > 1 e testes com diferentes números de fatores, 

visando a melhor distribuição dos itens. O gráfico scree demonstra a localização 

espacial dos fatores com base em suas raízes latentes, sua ordem de extração e 

tendo todos eles autovalor maior que 1,00 (figura 4) (HAIR et al., 2009). 

 

 
Figura 4 – Gráfico scree com os autovalores e número de fatores 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences, versão 20.0. 

 

Foi verificado a melhor distribuição dos itens, para isso o modelo foi 

rotacionado com sete fatores e com seis fatores.  

Considerou-se que, nesse momento, pela distribuição dos itens, que a melhor 

estrutura do modelo era adequada com seis fatores, pois a partir de sete fatores os 

itens dispersariam-se excessivamente.  

A Tabela 8 demonstra a rotação segundo o método Varimax, com seis fatores 

definidos, como se pode observar a seguir:  

1

-

- 
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Tabela 8 – Resultado da Análise Fatorial Exploratória com rotação dos eixos com determinação de 6 fatores segundo o método Varimax, Ribeirão Preto-SP, 
2020 

Matriz dos fatores rotativa* 
 Fator 

1 2 3 4 5 6 

ITEM01 0,697      
ITEM02 0,673      
ITEM03 0,655      
ITEM04 0,653      
ITEM05 0,648      
ITEM06 0,641   0,301   
ITEM07 0,600      
ITEM08 0,589      
ITEM09 0,573      
ITEM10 0,570      
ITEM11 0,519      
ITEM12 0,510      
ITEM13 0,500      
ITEM14 0,464      
ITEM15 0,444      
ITEM16 0,346    0,328  
ITEM17 0,305      
ITEM18  0,926     
ITEM19  0,912     
ITEM20  0,909     
ITEM21  0,887     
ITEM22  0,864     
ITEM23  0,852     
ITEM24  0,583     
ITEM25  0,575     
ITEM26  0,515     
ITEM27  0,461     
ITEM28  0,418    0,320 
ITEM29  0,342     
ITEM30   0,828    
ITEM31   0,775    
ITEM32 0,326  0,747    
ITEM33 0,341  0,720    
ITEM34    0,609   

Continua 
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ITEM35    0,576   
ITEM36    0,564   
ITEM37    0,545   
ITEM38    -0,478   
ITEM39 0,368   0,430   
ITEM40    0,422   
ITEM41    -0,405   
ITEM42**       
ITEM43**       
ITEM44**       
ITEM45     0,593  
ITEM46     0,524  
ITEM47     0,503  
ITEM48     0,472  
ITEM49     0,452  
ITEM50     0,431  
ITEM51     0,424  
ITEM52    0,305 0,414  
ITEM53 0,321    0,403  
ITEM54     -0,348  
ITEM55     0,326  
ITEM56      0,751 
ITEM57      0,694 
ITEM58      0,639 
ITEM59      0,423 
ITEM60      0,367 
ITEM61      0,366 
ITEM62**       
ITEM63**       

* Método de Extração: mínimos Quadrados não Ponderados. Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. Rotação convergida em 9 iterações. 
**Item excluído conforme o critério de exclusão carga fatorial ≤ 0,30. 

Fonte: Statistical Package for the Social Sciences, versão 20.0. 

 

 

Conclusão 
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Os itens 42, 43, 44, 62 e 63, que tinham carga fatorial ≤ 0,30, foram excluídos, 

baseando-se nas proposições de Pasquali (2012) e Hair et al. (2009), conforme 

Quadro 4 abaixo: 

 

Quadro 4 – Descrição dos itens excluídos após a primeira análise. Ribeirão Preto-SP, 2020 

Itens 

42 Faço uso de camisinha nas relações sexuais após a descoberta do diagnóstico de 
HPV 

43 Compartilho o diagnóstico de HPV com algum(a) colega de trabalho 

44 Sigo o tratamento conforme indicado pelo médico 

62 Acredito que a infecção pelo vírus do HPV foi um castigo divino 

63 Simpatias ou crendices populares podem contribuir para o meu tratamento 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Os itens foram alocados em seus respectivos fatores, conforme os resultados 

apresentados pela matriz fatorial rotativa (Tabela 8). A partir do conteúdo dos itens 

que compuseram cada fator, que foram denominados da seguinte maneira: 

 

 Fator 1 (17 itens): Reações e sentimentos perante o diagnóstico 

 Fator 2 (12 itens): Informações pela Equipe de Saúde  

 Fator 3 (04 itens): Reações ao exame clínico 

 Fator 4 (08 itens): Relações sociais, familiares e de trabalho 

 Fator 5 (11 itens): Enfrentamentos do “viver com HPV” 

 Fator 6 (06 itens): Suporte Social 

 

A distribuição dos 58 itens em seus respectivos fatores está apresentada no 

Quadro 5 abaixo:  
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Quadro 5 – Distribuição dos itens segundo seus fatores, Ribeirão Preto-SP, 2020 

Fator Itens 
F

a
to

r 
1
 

1- Tenho falta de apetite após o diagnóstico de HPV 

2- Tenho dificuldades para dormir após o diagnóstico de HPV 

3- Tenho sentimentos negativos, como ansiedade e/ou depressão devido ao HPV 

4- Sinto medo de não me curar do HPV 

5- Sinto-me julgada por ter HPV 

6- Sinto medo de morrer por consequência do diagnóstico de HPV 

7- Sinto menos prazer nas relações sexuais após o diagnóstico de HPV 

8- A preocupação com o diagnóstico de HPV me desconcentra das atividades no 
trabalho (seja trabalho formal ou informal) 

9- Sinto dor relacionada a infecção pelo HPV ao realizar atividades diárias 

10- Sinto desconforto físico relacionado a infecção pelo HPV 

11- Sinto coceira no ânus e/ou vagina relacionado a infecção pelo HPV 

12- A infecção pelo HPV altera o meu modo de viver 

13- Sinto-me desinteressada em manter um relacionamento afetivo após o 
diagnóstico de HPV 

14- Sinto-me preocupada durante a relação sexual 

15- Evito praticar relações sexuais devido ao meu diagnóstico de HPV 

16- A frequência das minhas relações sexuais mudou após o diagnóstico de HPV 

17- Recebo informações sobre o uso do preservativo nas relações sexuais após o 
diagnóstico de HPV 
 

F
a
to

r 
2
 

18- Recebo informações sobre os riscos de ser portadora e do agravamento do 
HPV 

19- Recebo informações do médico sobre meu diagnóstico 

20- Recebo informações do enfermeiro(a)  sobre meu diagnóstico 

21- Recebo informações da equipe médica sobre meu diagnóstico 

22- Recebo informações do médico sobre meu tratamento 

23- Recebo informações do enfermeiro(a)  sobre meu  tratamento 

24- Recebo informações da equipe médica sobre meu tratamento 

25- Tenho abertura para esclarecer dúvidas com o médico que me atende 

26- Tenho abertura para esclarecer dúvidas com a equipe de enfermagem que me 
atende 

27- Esclareço as dúvidas que tenho quanto ao HPV com o médico que me atende 

28- Sinto-me satisfeita com meu tratamento médico 

29- Sinto-me acolhida pela equipe de saúde de me atende 
 

F
a
to

r 
3
 30- Sinto medo ao ser examinada pelo médico 

31- Sinto medo ao ser examinada pela enfermeira 

32- Sinto-me envergonhada quando sou examinada pelo médico 

33- Sinto-me envergonhada quando sou examinada pela enfermeira 

F
a
to

r 
4
 

34- Sinto-me isolada pelas outras pessoas devido ao diagnóstico de HPV 

35- Deixo de estar com as pessoas que gosto em virtude do diagnóstico de HPV 

36- Sou atendida pelo(a) psicólogo(a) 

37- Sou atendida pelo(a) assistente social 

38- Deixo de realizar atividades de lazer/recreação (passeios, igreja, academia) 
devido ao diagnóstico de HPV 

39- Meu cotidiano de trabalho passou por mudanças devido ao diagnóstico de HPV 

40- O relacionamento com o(s) colega(s) de trabalho mudou após a descoberta do 
meu diagnóstico de HPV 

41- O relacionamento com familiares mudou após a descoberta do meu diagnóstico 
de HPV 

Continua 
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F
a
to

r 
5
 

42- Tenho vergonha de dizer que sou portadora do HPV 

43- Sinto medo que o HPV interfira na minha capacidade de ter filhos 

44- Falto ao trabalho em virtude do tratamento de HPV 

45- Sinto medo que meu parceiro rompa a relação afetiva devido ao meu 
diagnóstico de HPV 

46- Sinto-me menos desejada por meu(s) parceiro(s) devido ao meu diagnóstico de 
HPV 

47- Sinto-me preocupada com o risco de transmitir HPV ao(s) meu(s) parceiro(s) 

48- Penso que fui enganada pelo(s) meu(s) parceiro(s) por ter adquirido HPV 

49- Tenho sentimento de raiva pelo meu parceiro devido possibilidade de ele ter me 
transmitido HPV 

50- Considero-me culpada por ter adquirido o vírus do HPV 

51- Sinto-me desconfortável com a minha imagem 

52- Sinto-me insegura na relação afetiva com meu parceiro após o diagnóstico de 
HPV 
 

F
a
to

r 
6
 

53- Tenho apoio de meus familiares frente ao diagnóstico de HPV 

54- Recebo de meus amigos todo apoio que necessito frente ao diagnóstico de HPV 

55- Compartilho o diagnóstico de HPV com algum(a) membro da minha família 

56- Recebo de meu(s) parceiro(s) todo apoio que necessito frente ao diagnóstico de 
HPV 

57- Compartilho minhas dúvidas, anseios ou medos que sinto frente ao meu 
diagnóstico de HPV com o meu(s) parceiro(s) 

58- Compartilho informações sobre o diagnóstico de HPV com meu(s) parceiro(s) 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.2.2 Fidedignidade 

 

A fidedignidade da EQUALI-HPV foi aferida por meio da análise da 

consistência interna, utilizando-se o coeficiente alfa de Cronbach, obtendo-se  0,880. 

Os valores por fatores e itens encontram-se no Quadro 6: 
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Quadro 6 – Distribuição dos valores de Alfa de Cronbach por fatores e itens e da EQUALI-HPV 
(n=351), Ribeirão Preto-SP, 2020 

Fator Itens Alfa de 
Cronbach 
se item for 
excluído 

F
a
to

r 
1
 

0
,9

0
3
 

1- Tenho falta de apetite após o diagnóstico de HPV 0,889 

2- Tenho dificuldades para dormir após o diagnóstico de HPV 0,889 

3- Tenho sentimentos negativos, como ansiedade e/ou depressão 
devido ao HPV 

0,895 

4- Sinto medo de não me curar do HPV 0,898 

5- Sinto-me julgada por ter HPV 0,902 

6- Sinto medo de morrer por consequência do diagnóstico de HPV 0,897 

7- Sinto menos prazer nas relações sexuais após o diagnóstico de 
HPV 

0,893 

8- A preocupação com o diagnóstico de HPV me desconcentra das 
atividades no trabalho (seja trabalho formal ou informal) 

0,899 

9- Sinto dor relacionada a infecção pelo HPV ao realizar atividades 
diárias 

0,897 

10- Sinto desconforto físico relacionado a infecção pelo HPV 0,898 

11- Sinto coceira no ânus e/ou vagina relacionado a infecção pelo 
HPV 

0,898 

12- A infecção pelo HPV altera o meu modo de viver 0,899 

13- Sinto-me desinteressada em manter um relacionamento afetivo 
após o diagnóstico de HPV 

0,894 

14- Sinto-me preocupada durante a relação sexual 0,893 

15- Evito praticar relações sexuais devido ao meu diagnóstico de HPV 0,893 

16- A frequência das minhas relações sexuais mudou após o 
diagnóstico de HPV 

0,894 

17- Recebo informações sobre o uso do preservativo nas relações 
sexuais após o diagnóstico de HPV 
 

0,903 

F
a
to

r 
2
: 

 

0
,9

2
4
 

18- Recebo informações sobre os riscos de ser portadora e do 
agravamento do HPV 

0,926 

19- Recebo informações do médico sobre meu diagnóstico 0,911 

20- Recebo informações do enfermeiro(a)  sobre meu diagnóstico 0,912 

21- Recebo informações da equipe médica sobre meu diagnóstico 0,909 

22- Recebo informações do médico sobre meu tratamento 0,910 

23- Recebo informações do enfermeiro(a)  sobre meu  tratamento 0,912 

24- Recebo informações da equipe médica sobre meu tratamento 0,910 

25- Tenho abertura para esclarecer dúvidas com o médico que me 
atende 

0,921 

26- Tenho abertura para esclarecer dúvidas com a equipe de 
enfermagem que me atende 

0,921 

27- Esclareço as dúvidas que tenho quanto ao HPV com o médico 
que me atende 

0,927 

28- Sinto-me satisfeita com meu tratamento médico 0,926 

29- Sinto-me acolhida pela equipe de saúde de me atende 
 

0,929 

F
a
to

r 
3
: 

0
,9

0
4
 

30- Sinto medo ao ser examinada pelo médico 0,889 

31- Sinto medo ao ser examinada pela enfermeira 0,869 

32- Sinto-me envergonhada quando sou examinada pelo médico 0,869 

33- Sinto-me envergonhada quando sou examinada pela enfermeira 0,877 

Continua 
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F
a
to

r 
4
: 

 

0
,7

7
6
 

34- Sinto-me isolada pelas outras pessoas devido ao diagnóstico de 
HPV 

0,785 

35- Deixo de estar com as pessoas que gosto em virtude do 
diagnóstico de HPV 

0,743 

36- Sou atendida pelo(a) psicólogo(a) 0,637 

37- Sou atendida pelo(a) assistente social 0,669 

38- Deixo de realizar atividades de lazer/recreação (passeios, igreja, 
academia) devido ao diagnóstico de HPV 

0,748 

39- Meu cotidiano de trabalho passou por mudanças devido ao 
diagnóstico de HPV 

0,725 

40- O relacionamento com o(s) colega(s) de trabalho mudou após a 
descoberta do meu diagnóstico de HPV 

0,740 

41- O relacionamento com familiares mudou após a descoberta do 
meu diagnóstico de HPV 
 

0,716 

F
a
to

r 
5
: 

 

0
,7

7
2
 

42- Tenho vergonha de dizer que sou portadora do HPV 0,761 

43- Sinto medo que o HPV interfira na minha capacidade de ter filhos 0,768 

44- Falto ao trabalho em virtude do tratamento de HPV 0,773 

45- Sinto medo que meu parceiro rompa a relação afetiva devido ao 
meu diagnóstico de HPV 

0,746 

46- Sinto-me menos desejada por meu(s) parceiro(s) devido ao meu 
diagnóstico de HPV 

0,759 

47- Sinto-me preocupada com o risco de transmitir HPV ao(s) meu(s) 
parceiro(s) 

0,761 

48- Penso que fui enganada pelo(s) meu(s) parceiro(s) por ter 
adquirido HPV 

0,746 

49- Tenho sentimento de raiva pelo meu parceiro devido possibilidade 
de ele ter me transmitido HPV 

0,746 

50- Considero-me culpada por ter adquirido o vírus do HPV 0,751 

51- Sinto-me desconfortável com a minha imagem 0,752 

52- Sinto-me insegura na relação afetiva com meu parceiro após o 
diagnóstico de HPV 
 

0,740 

F
a
to

r 
6
: 

 

0
,7

6
4
 

53- Tenho apoio de meus familiares frente ao diagnóstico de HPV 0,735 

54- Recebo de meus amigos todo apoio que necessito frente ao 
diagnóstico de HPV 

0,766 

55- Compartilho o diagnóstico de HPV com algum(a) membro da 
minha família 

0,752 

56- Recebo de meu(s) parceiro(s) todo apoio que necessito frente ao 
diagnóstico de HPV 

0,711 

57- Compartilho minhas dúvidas, anseios ou medos que sinto frente 
ao meu diagnóstico de HPV com o meu(s) parceiro(s) 

0,695 

58- Compartilho informações sobre o diagnóstico de HPV com meu(s) 
parceiro(s) 

0,712 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao proceder à análise da consistência interna por meio do alfa de Cronbach, 

verificou-se que os itens 17, 36, 37 e 44 comprometiam consideravelmente os 

valores da confiabilidade de seus fatores e, portanto, optou-se por excluí-los. O valor 

Conclusão 



R e s u l t a d o s | 78 

 

 

do alfa de Cronbach geral da EQUALI-HPV após a exclusão dos respectivos itens foi 

de 0,883 e os valores por fatores e itens foram expostos no Quadro 7, a seguir: 

 
Quadro 7 – Distribuição dos valores de Alfa de Cronbach por fatores e itens e da EQUALI-HPV 
(n=351) após a exclusão dos itens 23, 31, 32 e 33, Ribeirão Preto-SP, 2020 

Fator Itens Alfa de 
Cronbach 
se item for 
excluído 

F
a
to

r 
1
 

0
,9

0
3
 

1- Tenho falta de apetite após o diagnóstico de HPV 0,889 

2- Tenho dificuldades para dormir após o diagnóstico de HPV 0,889 

3- Tenho sentimentos negativos, como ansiedade e/ou depressão 
devido ao HPV 

0,895 

4- Sinto medo de não me curar do HPV 0,898 

5- Sinto-me julgada por ter HPV 0,902 

6- Sinto medo de morrer por consequência do diagnóstico de HPV 0,897 

7- Sinto menos prazer nas relações sexuais após o diagnóstico de 
HPV 

0,893 

8- A preocupação com o diagnóstico de HPV me desconcentra das 
atividades no trabalho (seja trabalho formal ou informal) 

0,899 

9- Sinto dor relacionada a infecção pelo HPV ao realizar atividades 
diárias 

0,897 

10- Sinto desconforto físico relacionado a infecção pelo HPV 0,898 

11- Sinto coceira no ânus e/ou vagina relacionado a infecção pelo 
HPV 

0,898 

12- A infecção pelo HPV altera o meu modo de viver 0,899 

13- Sinto-me desinteressada em manter um relacionamento afetivo 
após o diagnóstico de HPV 

0,894 

14- Sinto-me preocupada durante a relação sexual 0,893 

15- Evito praticar relações sexuais devido ao meu diagnóstico de HPV 0,893 

16- A frequência das minhas relações sexuais mudou após o 
diagnóstico de HPV 

0,894 

F
a
to

r 
2
: 

 

0
,9

2
4
 

17- Recebo informações sobre os riscos de ser portadora e do 
agravamento do HPV 

0,926 

18- Recebo informações do médico sobre meu diagnóstico 0,911 

19- Recebo informações do enfermeiro(a)  sobre meu diagnóstico 0,912 

20- Recebo informações da equipe médica sobre meu diagnóstico 0,909 

21- Recebo informações do médico sobre meu tratamento 0,910 

22- Recebo informações do enfermeiro(a)  sobre meu  tratamento 0,912 

23- Recebo informações da equipe médica sobre meu tratamento 0,910 

24- Tenho abertura para esclarecer dúvidas com o médico que me 
atende 

0,921 

25- Tenho abertura para esclarecer dúvidas com a equipe de 
enfermagem que me atende 

0,921 

26- Esclareço as dúvidas que tenho quanto ao HPV com o médico que 
me atende 

0,927 

27- Sinto-me satisfeita com meu tratamento médico 0,926 

28- Sinto-me acolhida pela equipe de saúde de me atende 0,929 

F
a
to

r 
3
: 

0
,9

0
4
 29- Sinto medo ao ser examinada pelo médico 0,889 

30- Sinto medo ao ser examinada pela enfermeira 0,869 

31- Sinto-me envergonhada quando sou examinada pelo médico 0,869 

32- Sinto-me envergonhada quando sou examinada pela enfermeira 0,877 

Continua 
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F
a
to

r 
4
: 

 

0
,7

7
6
 

33- Sinto-me isolada pelas outras pessoas devido ao diagnóstico de 
HPV 

0,785 

34- Deixo de estar com as pessoas que gosto em virtude do 
diagnóstico de HPV 

0,743 

35- Deixo de realizar atividades de lazer/recreação (passeios, igreja, 
academia) devido ao diagnóstico de HPV 

0,748 

36- Meu cotidiano de trabalho passou por mudanças devido ao 
diagnóstico de HPV 

0,725 

37- O relacionamento com o(s) colega(s) de trabalho mudou após a 
descoberta do meu diagnóstico de HPV 

0,740 

38- O relacionamento com familiares mudou após a descoberta do 
meu diagnóstico de HPV 

0,716 

F
a
to

r 
5
: 

 

0
,7

7
2
 

39- Tenho vergonha de dizer que sou portadora do HPV 0,761 

40- Sinto medo que o HPV interfira na minha capacidade de ter filhos 0,768 

41- Sinto medo que meu parceiro rompa a relação afetiva devido ao 
meu diagnóstico de HPV 

0,746 

42- Sinto-me menos desejada por meu(s) parceiro(s) devido ao meu 
diagnóstico de HPV 

0,759 

43- Sinto-me preocupada com o risco de transmitir HPV ao(s) meu(s) 
parceiro(s) 

0,761 

44- Penso que fui enganada pelo(s) meu(s) parceiro(s) por ter 
adquirido HPV 

0,746 

45- Tenho sentimento de raiva pelo meu parceiro devido possibilidade 
de ele ter me transmitido HPV 

0,746 

46- Considero-me culpada por ter adquirido o vírus do HPV 0,751 

47- Sinto-me desconfortável com a minha imagem 0,752 

48- Sinto-me insegura na relação afetiva com meu parceiro após o 
diagnóstico de HPV 
 

0,740 

F
a
to

r 
6
: 

 

0
,7

6
4
 

49- Tenho apoio de meus familiares frente ao diagnóstico de HPV 0,735 

50- Recebo de meus amigos todo apoio que necessito frente ao 
diagnóstico de HPV 

0,766 

51- Compartilho o diagnóstico de HPV com algum(a) membro da 
minha família 

0,752 

52- Recebo de meu(s) parceiro(s) todo apoio que necessito frente ao 
diagnóstico de HPV 

0,711 

53- Compartilho minhas dúvidas, anseios ou medos que sinto frente 
ao meu diagnóstico de HPV com o meu(s) parceiro(s) 

0,695 

54- Compartilho informações sobre o diagnóstico de HPV com meu(s) 
parceiro(s) 

0,712 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.2.3 Variância explicada 

 

Após a definição dos fatores e a exclusão dos itens, foi realizada uma nova 

AFE com o objetivo de verificar a variância explicada deste modelo, obtendo-se o 

valor de 51,9%, conforme demonstra a Tabela 9: 

 

Conclusão 
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Tabela 9 – Distribuição dos percentuais de variância total explicada segundo o número de fatores 
após a exclusão dos itens, Ribeirão Preto-SP, 2020 

Variância total explicada 
Fator Autovalores iniciais Somas de rotação de carregamentos 

ao quadrado 
Total % de 

variância 
% 

cumulativa 
Total % de 

variância 
% 

cumulativa 

1 10,188 18,867 18,867 6,669 12,350 12,350 
2 7,660 14,186 33,053 6,433 11,913 24,263 
3 3,278 6,071 39,124 3,383 6,265 30,529 
4 2,709 5,017 44,141 3,097 5,734 36,263 
5 2,217 4,105 48,246 2,959 5,479 41,743 
6 1,966 3,641 51,887 2,561 4,743 46,485 
7 1,520 2,816 54,703    
8 1,437 2,662 57,365    
9 1,412 2,615 59,980    
10 1,278 2,366 62,346    
11 1,208 2,237 64,583    
12 1,175 2,176 66,759    
13 1,055 1,954 68,713    
14 ,969 1,795 70,508    
15 ,931 1,723 72,232    
16 ,860 1,592 73,824    
17 ,830 1,538 75,361    
18 ,768 1,423 76,784    
19 ,741 1,373 78,157    
20 ,696 1,289 79,445    
21 ,669 1,238 80,683    
22 ,639 1,184 81,867    
23 ,621 1,151 83,018    
24 ,600 1,112 84,129    
25 ,565 1,045 85,175    
26 ,508 ,940 86,115    
27 ,487 ,901 87,017    
28 ,480 ,889 87,905    
29 ,466 ,863 88,769    
30 ,442 ,819 89,587    
31 ,434 ,804 90,391    
32 ,404 ,748 91,139    
33 ,381 ,705 91,844    
34 ,367 ,679 92,523    
35 ,358 ,663 93,186    
36 ,346 ,641 93,827    
37 ,329 ,610 94,436    
38 ,325 ,602 95,038    
39 ,295 ,546 95,584    
40 ,289 ,535 96,119    
41 ,281 ,520 96,638    
42 ,255 ,473 97,111    
43 ,240 ,444 97,555    
44 ,220 ,408 97,964    
45 ,201 ,373 98,337    
46 ,181 ,334 98,671    

Método de Extração: Quadrados Mínimos não Ponderados. 
Fonte: Statistical Package for the Social Sciences, versão 20.0. 
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5.2.4 Efeito floor e ceiling 

 

 Neta etapa foi realizada a descrição da distribuição das respostas das 

participantes à EQUALI-HPV, com a finalidade de obter os valores de média, 

mediana, desvio-padrão, mínimo, máximos, floor e ceiling que foram considerados 

presentes quando mais que 15% das mulheres optaram pelo menor ou maior escore 

possível do instrumento.  

 A Tabela 10 destaca que apenas o fator 3 apresentou efeito floor e ceiling e o 

fator 4 apresentou efeito ceiling. 

 

Tabela 10 – Distribuição das respostas das participantes à EQUALI-HPV segundo média, mediana, 
desvio-padrão, mínimo, máximos e floor e ceiling por fatores, Ribeirão Preto-SP, 2020 

Fator Média Mediana Desvio-padrão Mínimo Máximo Floor Ceiling 

1 58,81 60,00 13,68 20,00 80,00 ,0% ,9% 
2 42,61 48,00 13,06 12,00 60,00 ,3% 9,4% 
3 13,58 16,00 5,53 4,00 20,00 16,5% 17,4% 
4 28,24 20,00 2,91 10,00 30,00 ,0% 51,6% 
5 38,41 37,00 7,77 13,00 50,00 ,0% 2,9% 
6 18,81 24,00 6,29 6,000 30,00 1,8% 6,5% 

Fonte: Multitraid Analysis Program versão 2.0. 

 

5.2.5 Validade de construto convergente e divergente 

 

 A validade de construto da EQUALI-HPV foi verificada mediante a realização 

das validades convergente e divergente por meio da análise MTMM com o auxílio do 

MAP versão 2.0. Para a validade convergente, utilizou-se o coeficiente de Pearson, 

em função da verificação da correlação de cada item com seu respectivo fator.  

Os resultados da análise de validade de construto convergente estão 

descritos na Tabela 11 que dispõe sobre a distribuição dos valores de Coeficiente de 

Correlação de Pearson entre os itens e fatores. Foi possível verificar que a maioria 

dos itens do instrumento (94,4%) apresentou valores de Coeficiente de Correlação 

de Pearson superiores a 0,40, sendo que apenas os itens 55, 12 e 14 tiveram 

correlações consideradas fracas. 
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Tabela 11 – Validade de construto convergente – distribuição dos valores de Coeficiente de Correlação de Pearson entre os itens e fatores da EQUALI-HPV, 
segundo a análise Multitraço-Multimétodo, Ribeirão Preto-SP, 2020 

Item Fatores 
 Reações e 

sentimentos 
perante o 

diagnóstico 
 

Informações pela 
equipe de saúde 

 

Reações ao 
exame 
clínico 

Relações 
sociais, 

familiares e de 
trabalho 

Enfrentamentos do 
“viver com HPV” 

 

Suporte 
Social 

Total 

07    0.50*    -0.09    0.19    0.21 0.16 -0.06 0.29* 
08 0.49* -0.08 0.36 0.21 0.28 -0.08 0.35* 
10 0.62* -0.15 0.35 0.10 0.40 -0.08 0.40* 
11 0.55* -0.14 0.38 0.11 0.42 -0.07 0.38* 
16 0.42* -0.10 0.22 0.34 0.41 0.00 0.35* 
17 0.59* -0.04 0.37 0.22 0.32 0.06 0.46* 
18 0.68* -0.08 0.32 0.21 0.40 0.00 0.48* 
21 0.50* -0.04 0.24 0.38 0.41 0.00 0.42* 
25 0.56* -0.04 0.26 0.31 0.25 0.02 0.41* 
26 0.56* -0.03 0.23 0.34 0.26 0.01 0.41* 
27 0.56* -0.14 0.24 0.14 0.24 -0.07 0.31* 
28 0.51* 0.00 0.22       0.42 0.36 0.09 0.45* 
37 0.65* -0.21 0.42 0.22 0.43 0.05 0.45* 
39 0.70* -0.16 0.32 0.18 0.45 -0.01 0.46* 
40 0.67* -0.15 0.45 0.17 0.30 -0.01 0.43* 
73 0.66* -0.19 0.28 0.20 0.40 0.01 0.41* 
30 -0.24 0.52* -0.06     0.10 -0.08 0.31 0.16* 
41 -0.19 0.85* -0.11     0.13 -0.09 0.29 0.30* 
42 -0.22 0.81* -0.09    0.09 -0.08 0.28 0.27* 
43 -0.20 0.87* -0.12 0.15 -0.05 0.28 0.32* 
44 -0.18 0.86* -0.07 0.15 -0.10 0.30 0.32* 
45 -0.24 0.82* -0.13 0.09 -0.11 0.27 0.24* 
46 -0.21 0.87* -0.11 0.12 -0.07 0.29 0.30* 
47 -0.03 0.62* -0.01 0.20 -0.02 0.28 0.34* 
48 -0.15 0.62* -0.05 0.15 -0.02 0.25 0.26* 
49 0.20 0.46* 0.25 0.21 0.07 0.21 0.45* 
54 -0.06      0.48* -0.13      0.19      0.08      0.33      0.28* 

Continua 
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55 0.12      0.37* -0.04      0.14      0.10      0.24      0.32* 
50 0.40     -0.10      0.74*     0.14      0.29      0.00      0.36* 
51 0.41         -0.09      0.81* 0.16      0.27      0.04      0.39* 
52 0.45                             -0.03 0.80* 0.07 0.24 0.11 0.43* 
53 0.45                             -0.05 0.78* 0.09 0.23 0.11 0.42* 
15 0.18                              0.16 0.09 0.40* 0.27 0.18 0.33* 
20 0.20                              0.09 0.03 0.49* 0.31 0.12 0.31* 
69 0.36                              0.05 0.19 0.56* 0.39 0.10 0.42* 
70 0.16                              0.18 0.05 0.55* 0.25 0.26 0.35* 
71 0.14                              0.18 0.00 0.64* 0.24 0.25 0.33* 
38 0.37                              0.13 0.16 0.46* 0.21 0.07 0.39* 
09 0.43                             -0.13 0.27 0.12 0.40* 0.09 0.34* 
12 0.11                            0.02 -0.05 0.26 0.33* -0.02 0.16* 
58 0.29                              0.03 0.17 0.32 0.50* 0.11 0.38* 
59 0.39                              0.00 0.29 0.33 0.41* 0.12 0.42* 
60 0.37                            -0.16 0.18 0.04 0.41* -0.11 0.23* 
61 0.35                             -0.13 0.26 0.18 0.49* 0.04 0.32* 
62 0.37                             -0.05 0.29 0.21 0.49* 0.16 0.41* 
67 0.17                             0.01 -0.03 0.24 0.47* 0.07 0.25* 
68 0.30                              0.13 0.11 0.44 0.46* 0.12 0.43* 
75 0.36                              0.11 0.21 0.42 0.55* 0.21 0.51* 
13 0.01                         0.31 -0.07 0.23 0.01 0.47* 0.26* 
14 0.07                              0.15 0.04 0.08 0.01 0.36* 0.20* 
22 -0.15                              0.30 0.00 0.14 0.11 0.41* 0.20* 
56 0.12                              0.20 0.15 0.21 0.15 0.59* 0.36* 
57 0.00                              0.25 0.09 0.19 0.17 0.63* 0.33* 
63 -0.11                              0.31 0.08 0.10 0.06 0.57* 0.24* 

Fonte: Multitraid Analysis Program versão 2.0.

Conclusão 
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A tabela 12 apresenta os resultados da validade divergente, que trata dos 

valores dos ajustes por domínios, os quais demonstram que os domínios do 

instrumento apresentam ajuste de 100%, com exceção do domínio 5 que foi de 

98,0%. 

  

Tabela 12 – Validade de construto divergente – resultado da análise MAP para os escores da 
EQUALI-HPV, Ribeirão Preto-SP, 2020 

 Fatores 
 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Total 

 N  (%) N  (%) N  (%) N  (%) N  (%) N  (%) N  (%) 
-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,0 0 0 1 0,4 
1 4 5 0 0 0 0 1 3,3 5 10,0 1 3,3 11 4,1 
2 76 95 60 100 20 100 29 96,7 44 88,0 29 96,7 258 95,6 

Ajuste 80 100 60 100 20 100 30 100 49 98,0 30 100 269 99,6 

Fonte: Multitraid Analysis Program versão 2.0. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Este estudo avaliou as propriedades psicométricas entre mulheres com 

infecção pelo HPV. Em relação à amostra, vale destacar algumas características 

que, quando associadas à infecção pelo HPV, favorecem o processo de 

oncogênese. Dentre elas, ressalta-se as baixas condições socioeconômicas, 

tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, uso de contraceptivos orais, 

comportamento sexual, início prematuro da vida sexual, grande número de parceiros 

sexuais, ampla recorrência de gestações e a imunossupressão. Interferindo nesse 

processo, a idade também é evidenciada, uma vez que a maioria das infecções por 

HPV tem regressão em mulheres com menos de 30 anos, ao passo que acima 

dessa faixa etária a persistência é mais frequente (AYRES et al., 2017; INCA, 2020; 

OLIVEIRA et al., 2013; SILVA et al., 2005). 

Com relação à idade das mulheres envolvidas neste estudo, a mediana foi de 

36,9 anos (DP= 11,9), sendo que características similares foram identificadas em um 

estudo de validação de instrumento para mensurar a QV em pacientes com verrugas 

genitais, em que a mediana foi de 32,5 anos (VILATA et al., 2008). 

No que diz respeito à característica autorreferida pelas mulheres de cor da 

pele, apenas 31 (8,8%) se autodeclaram pretas. Esse dado corrobora o estudo de 

Risley et al. (2020) que, ao investigar resultados de citologia de 43.106 mulheres, 

identificou que é menos provável que negros sejam positivos para o HPV-16 em 

comparação com brancos. 

A renda familiar informada por 300 mulheres (85,5%) foi de um a três salários 

mínimos. Essa informação vai de encontro aos valores informados pelo IBGE dos 

rendimentos domiciliares per capita, que estimou uma renda de 1.438,67 reais por 

família em território nacional no ano de 2019 (IBGE, 2020). 

Um dado alarmante, aferido nesta pesquisa, diz respeito ao fato de que a 

maioria das mulheres, 280 (79,8%), referiu ser tabagista. Um estudo de coorte, 

envolvendo 1.976 mulheres norte-americanas, avaliou que existe redução de 

anticorpos ao HPV do tipo 16 e demonstrou que o tabagismo atua como fator de 

risco no início da história natural do HPV, aumentando inclusive o risco de uma 

infecção subsequente ao reduzir a imunidade (ELDRIDGE et al., 2017). Destaca-se 

ainda que 205 mulheres (58,4%) afirmaram ser etilistas. Uma pesquisa coreana, 

com 9.846 mulheres, afirmou que o tabagismo, mesmo que passivo, quando 
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associado ao consumo de álcool, pode provocar a persistência de infecções 

causadas por HPV de alto risco (SEO et al., 2019).  

Em relação ao método contraceptivo, a principal escolha relatada pelas 

participantes foi a pílula, utilizada por 105 mulheres (29,9%). Uma revisão 

sistemática envolvendo 7.196 estudos demonstrou que, de fato, o uso de 

contraceptivos orais por 08 anos ou mais em mulheres com infecção por HPV 

provocou um aumento estatisticamente significante do risco de câncer do colo do 

útero e de mortes por essa razão, em comparação com mulheres que nunca fizeram 

o uso desse tipo de medicamento (GIERISCH et al., 2013). 

Referente ao comportamento sexual das participantes, no que diz respeito à 

coitarca, 332 mulheres (94,5%) relataram que essa aconteceu antes dos 20 anos de 

idade e, no que cerne ao número de parceiros na vida, a média foi de cinco 

parceiros por mulher (DP= 4,73) e a mediana de três (mínimo 03 – máximo 30) 

parceiros por mulher. Tal situação dispara um sinal de alerta, uma vez que o estudo 

tailandês de Yuwadee et al. (2019) evidenciou que mulheres que se envolveram em 

relações sexuais precoces, antes dos 19 anos, tenderam a ter um risco maior de 

HPV 16 (OR 1,74; IC 95% 0,93-3,29), sendo que aquelas que tiveram múltiplas 

relações sexuais, mais de três parceiros na vida, apresentaram um risco 

significativamente maior de HPV 18 (OR 4,58; IC 95% 1,44-14,58). 

Um total de 276 mulheres (78,6%) afirmou ter filhos, sendo a média de dois 

filhos por mulher (DP= 1,95). Resultado semelhante foi apresentado em um estudo 

em que a média de filhos foi de 2,1 (± 2,0 partos), evidenciando-se uma associação 

significativa na variável paridade (p=0,02), o que indica que o alto número de filhos 

aumenta a chance de a mulher contrair o HPV (CAPOBIANGO; FILHO; NUNES, 

2009). 

Em relação às variáveis clínicas, no que diz respeito ao exame Papanicolau, 

339 (96,6%) fizeram nos últimos doze meses. De acordo com a OMS (2002), com a 

realização de no mínimo 80% de exame Papanicolau da população-alvo e a garantia 

de tratamento adequado dos casos alterados, é possível reduzir, aproximadamente, 

de 60% a 90% a incidência do câncer cervical invasivo. 

Em relação ao diagnóstico, a maioria das mulheres, 315 (75%), apresentou 

LIEAG e apenas 105 mulheres (25%) tinham LIEAB. Resultado similar foi observado 

em um estudo americano, que desenvolveu um instrumento para determinar o 
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impacto psicossocial da infecção pelo HPV e as intervenções relacionadas (MAST et 

al., 2009). 

O tratamento de escolha para 282 mulheres (80,3%) foi o cirúrgico; destes, 

239 (68,1%) foram CAF. Tal situação provavelmente está relacionada ao fato de que 

315 mulheres (75%) apresentavam LIEAG e, de acordo com as Diretrizes Brasileiras 

para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero, na presença de achados 

anormais maiores, junção escamocolunar visível, lesão localizada somente no colo e 

ausência de suspeita de invasão ou doença glandular, deverá ser empregado o “Ver 

e Tratar”, ou seja, deve-se proceder à excisão da zona de transformação (BRASIL, 

2016). 

Ainda com relação ao tipo de tratamento, é válido salientar a importância do 

fornecimento de informações adequadas tanto para o tratamento cirúrgico como 

para o não-cirúrgico. Em um estudo de coorte observacional realizado com mulheres 

diagnosticadas com lesões pré-malignas associadas ao HPV, foi possível verificar 

que o medo da progressão, do sofrimento psicossocial e da atividade sexual em 

mulheres com lesões genitais pré-malignas e pré-cancerosas associadas ao HPV 

parecem ser independentes do tipo de tratamento. No entanto, é imprescindível o 

provimento de informações adequadas a essa clientela para minimizar esses efeitos 

(NAGELE et al., 2019).  

Um total de 251 mulheres (71,5%) afirmou que não faziam uso de 

preservativos antes do diagnóstico de infecção por HPV. Calcula-se que o uso da 

camisinha previne de 70% a 80% a transmissão do HPV, uma vez que as lesões 

podem estar presentes em áreas não protegidas pela camisinha como a vulva, 

região pubiana, perineal ou bolsa escrotal. Soma-se a isso o fato de o uso do 

preservativo ser apontado como uma das medidas de prevenção mais importantes 

(BRASIL, 2017). 

Em relação à vacinação, a grande maioria 382 (91,0%) das mulheres não foi 

vacinada contra o HPV. Isso provavelmente está relacionado ao fato de que a 

imunização gratuita contra o HPV no Brasil teve início no ano de 2014, a partir do 

critério da idade, de acordo com o Programa Nacional de Imunização, de modo que 

muitas dessas mulheres não eram elegíveis considerando-se o critério etário 

estabelecido (BRASIL, 2014). 

No que se refere ao conhecimento quanto às formas de transmissão do HPV, 

266 (63,3%) mulheres desconheciam e 115 (32,8%) indicaram a via sexual como a 
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fonte de transmissão. Contrapondo-se a esse dado, um estudo realizado em 

Ipatinga-MG, com 591 indivíduos, identificou que a grande maioria dos 

entrevistados, 93,2%, afirmou conhecer como ocorre a transmissão do vírus 

(ABREU et al., 2018). 

Considerando, ainda, a importância do conhecimento acerca do HPV, um 

estudo envolvendo 5.024 adolescentes, realizado em sete cidades da China 

continental, verificou que apenas 15,7% conheciam o HPV, destacando que após os 

participantes receberem uma palestra sobre o tema tiveram seu nível de 

conhecimento relacionado ao HPV aumentado significativamente, demonstrando 

que estavam mais dispostos a se vacinar (ZHANG et al., 2020). 

No que tange à etapa de avaliação das propriedades psicométricas, destaca-

se que os instrumentos de mensuração são essenciais à prática clínica, no que diz 

respeito tanto ao processo de avaliação em saúde quanto na pesquisa. No entanto, 

somente se forem elaborados de maneira confiável e com critérios psicométricos 

satisfatórios tem a capacidade de desempenhar suas funções no provimento de 

resultados científicos concretos (COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015). 

A decisão de elaborar um novo instrumento de avaliação incumbe ao 

pesquisador a responsabilidade de analisar se este, por sua vez, apresenta 

satisfatoriamente suas características psicométricas e, consequentemente, a 

fidedignidade dos resultados do estudo (PILATTI; PEDROSO; GUTIERREZ, 2010). 

Considerando ainda as propriedades psicométricas, salienta-se que os dois 

parâmetros mais importantes de legitimidade de uma medida ou teste são a precisão 

e a validade (PASQUALI, 2009). 

Em concordância com os aspectos descritos, a avaliação das propriedades 

psicométricas da EQUALI-HPV seguiu um processo sistematizado e sequencial, que 

compreendeu a alocação dos itens em suas dimensões; a avaliação da 

fidedignidade no que se refere à consistência interna dos itens, dos fatores e da 

escala; a verificação da ocorrência dos efeitos floor e ceiling; e a avaliação da 

validade de construto em relação à validade convergente e divergente. 

A alocação dos itens em seus respectivos domínios foi realizada por meio da 

técnica da AFE. Essa técnica foi igualmente utilizada para o estabelecimento dos 

domínios no estudo de Quirk et al. (2002), o qual teve como objetivo desenvolver um 

instrumento que abordasse aspectos importantes da função sexual feminina, o 

Sexual Function Questionnaire (SFQ). 
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Durante a AFE foram excluídos os itens 19 (Faço uso de camisinha nas 

relações sexuais após a descoberta do diagnóstico de HPV); 24 (Compartilho o 

diagnóstico de HPV com algum(a) colega de trabalho); 29 (Sigo o tratamento 

conforme indicado pelo médico); 65 (Acredito que a infecção pelo vírus do HPV foi 

um castigo divino); e 66 (Simpatias ou crendices populares podem contribuir para o 

meu tratamento). 

A exclusão do item 19 (Faço uso de camisinha nas relações sexuais após a 

descoberta do diagnóstico de HPV) do modelo pode ser explicado pelo fato de que a 

maioria das mulheres 251 (71,5%) afirmou que não fazia uso do preservativo nas 

relações sexuais.   

Outro item excluído do modelo foi o 24 (Compartilho o diagnóstico de HPV 

com algum(a) colega de trabalho), Sua exclusão se justifica pelo fato de que nem 

todas as mulheres que participaram do estudo tinham vínculo de trabalho formal ou, 

muitas vezes, exerciam suas funções sozinhas, sem colegas de trabalho. Além 

disso, muitas mulheres relatavam que não compartilhavam com outras pessoas o 

fato de ser portadoras de uma IST. 

O estudo de Da Silva (2018) revelou que, após o diagnóstico de IST, as 

mulheres, além de manifestarem medo da morte e angústia em transmitir a infecção 

aos seus familiares, demonstraram receio da interrupção de vínculos, da convivência 

e do afastamento social que o diagnóstico e o estigma das IST representam na 

sociedade. 

A exclusão do item 29 (Sigo o tratamento conforme indicado pelo médico), por 

sua vez, pode ser explicada pela falta de variabilidade das respostas ao item, visto 

que 287 mulheres (81,77%) forneceram como opção de resposta a alternativa 

“sempre”. Tal situação está intimamente relacionada à exclusão dos itens 65 

(Acredito que a infecção pelo vírus do HPV foi um castigo divino) e 66 (Simpatias ou 

crendices populares podem contribuir para o meu tratamento) que dizem respeito às 

crenças, uma vez que, durante a coleta de dados, as mulheres afirmavam que 

naquele momento apenas a equipe médica poderiam contribuir para sua cura. 

Em relação à alocação dos itens em seus respectivos domínios por meio da 

AFE, foi possível observar que mesmo a escala sendo composta por itens que 

envolviam aspectos físicos, sexuais/ afetivos, ambientais e psicológicos, a alocação 

deles seguiu uma lógica voltada principalmente às reações, sentimentos e 

enfrentamentos relacionados aos HPV. Tal situação pode ser explicitada pelo 
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impacto psicológico que a infecção pelo HPV tem na vida das mulheres 

diagnosticadas.  

Um estudo realizado na Croácia, com o objetivo de analisar os níveis de 

estresse, parâmetros imunológicos séricos e níveis de cortisol em pacientes com 

manifestações clínicas do HPV, identificou que o estresse causado pela infecção 

pelo HPV aumentou significativamente os valores de leucócitos, alfa2-globulinas e 

beta-globulinas entre os pacientes, demonstrando como os aspectos psicológicos 

influenciam nas manifestações clínicas entre os indivíduos (CVITANOVIĆ et al., 

2020). 

Ainda com relação ao impacto psicológico que o HPV tem, diversos estudos 

realizados com mulheres diagnosticadas com infecção por HPV apontaram para 

alterações psicológicas, tais como ansiedade, angústia, medo, preocupação, 

depressão, vergonha (MCBRIDE et al., 2020; NAGELE et al., 2019; NGU et al., 

2018). 

Após a realização da AFE, verificou-se a precisão do instrumento no que diz 

respeito à fidedignidade por meio da análise da consistência interna com a avaliação 

do alfa de Cronbach. Segundo Pasquali (2009), apesar do alfa de Cronbach ser 

aplicado apenas em um único momento, essa medida é capaz de proceder a uma 

estimativa da precisão, que parte do pressuposto segundo o qual “se os itens se 

entendem, isto é, covariam, numa dada ocasião, então irão se entender em qualquer 

ocasião de uso do teste”.  

Considerando essa questão, observou-se que o valor global da EQUALI-HPV 

foi de 0,883. De acordo com Terwee et al. (2007), valores superiores a 0,70 são 

aceitáveis não devendo ultrapassar 0,95.  

O valor do alfa de Cronbach por domínios da EQUALI-HPV variou de 0,76 a 

0,92. O estudo de Mast et al. (2009) encontrou resultado similar entre os sete 

domínios do instrumento HPV Impact Profile (HIP), em que o alfa de Cronbach 

variou de 0,69 a 0,90.  

Após a definição dos fatores e a exclusão dos itens, verificou-se novamente a 

variância explicada pelo método de rotação Varimax. Na AFE, a variância explicada 

versa sobre a porcentagem de variância comum que um fator, ou um conjunto de 

fatores, pode extrair de um determinado conjunto de dados (DAMÁSIO, 2012). 

O estudo meta-analítico de Peterson (2000), que teve como objetivo avaliar 

os níveis de variância explicada nos estudos que empregaram a AFE, demonstrou 
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que, em 67% dos estudos, o método utilizado para a verificação da variância 

explicada foi o de componentes principais, ao passo que em 82% o método 

mobilizado é o de rotação Varimax. Nesses casos, a média da variância explicada 

foi de 56,6%. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, não se deve admitir “pontos de cortes” 

para a determinação de um nível de variância explicada aceitável ou não 

(PETERSON, 2000) . Em concordância com essa afirmação, Abelson (1985) e 

O’Grady (1982) defendem que essa cautela é pertinente e apontam que apenas a 

porcentagem de variância explicada não representa um indicador de importância 

para a interpretação de uma AFE. 

Em se tratando de pesquisas psicológicas, salienta-se que nenhum 

comportamento será totalmente apreendido por nenhum construto hipotético, de 

forma que a variância explicada nunca chegará ao seu valor total (100%). No que diz 

respeito à compreensão de comportamentos por meio de escalas tipo likert, 

observa-se que aumenta-se ainda mais a imprecisão da avaliação (O’GRADY, 

1982). 

 Contrapondo-se a estes pressupostos, Hair et al. (2009) afirmam que, em se 

tratando de estudos de ciências sociais, que são conceituados como menos 

precisos, são considerados satisfatórios valores de variância explicada em torno de 

60%. O resultado variância explicada da EUALI-HPV após a exclusão dos itens foi 

de 51,9%.  

Em seguida, após a realização da AFE e da fidedignidade, foi verificada a 

presença dos efeitos floor e ceiling que é explorada na validação de instrumentos, 

uma vez que pode indicar um prejuízo no atributo relacionado à responsividade 

(McHORNEY, TARLOV, 1995).  

No presente estudo, foi possível observar a presença de valores discretos de 

efeitos floor (16,5%) e ceiling (17,4%) no domínio “Reações ao exame clínico” e o 

efeito ceiling na dimensão “Relações sociais, familiares e de trabalho” (51,6%).  

Acredita-se que a ocorrência dos efeitos floor e celing no domínio “Reações 

ao exame clínico” esteja relacionada ao medo e a vergonha que as mulheres sentem 

ao serem examinadas pela equipe de saúde. Esses sentimentos também foram 

apontados como os principais fatores que influenciam a não realização do exame de 

Papanicolaou (AZEVEDO et al., 2016). 
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O medo à realização do exame, bem como seus possíveis resultados, são 

descritos muitas vezes como uma barreira para a realização da testagem. No estudo 

de Linde et al. (2019), as mulheres apontaram que o sentimento de medo ao serem 

diagnosticadas positivas para infecção pelo HPV acarretaria o fim de suas vidas. 

O sentimento de vergonha é comumente descrito em estudos envolvendo a 

realização de testagem para o HPV entre as mulheres, principalmente pelo fato da 

transmissão do vírus ocorrer, na maioria das vezes, por contato sexual (SHERMAN 

et al.,2019). 

Como forma de minimizar os efeitos de medo e vergonha, o estudo de Hsu et 

al. (2018) demonstrou que esses sentimentos relacionados ao HPV foram piores em 

um mês quando comparados a 6 e 12 meses após o diagnóstico. Tal dado indica 

que as informações sobre saúde e o apoio psicossocial às mulheres, ofertados pelos 

profissionais de saúde, ao longo desse período, tiveram um importante papel com a 

progressão da doença. 

Ainda, observou-se a presença do efeito ceiling no domínio “Relações sociais, 

familiares e de trabalho” (51,6%) composto por itens relacionados principalmente ao 

sentimento de estigma vivenciado por mulheres com infecção pelo HPV. O 

sentimento de estigma com relação ao HPV foi igualmente descrito em um estudo 

que identificou a relação desse sentimento com a preocupação em divulgar o 

diagnóstico devido à percepção de promiscuidade que está associada a ter uma IST, 

principalmente em relação ao parceiro sexual (BENNETT et al., 2020). 

A etapa seguinte foi da verificação da validade de construto da EQUALI-HPV, 

na qual foram realizadas as validades convergente e divergente por meio da análise 

MTMM. 

A análise MTMM explora as relações que existem entre os itens e as 

dimensões do instrumento, fornecendo as validades convergente e divergente. Esse 

método apresenta-se bastante útil quando o instrumento possui um grande número 

de itens, o que implica um número considerável de correlações, como é o caso da 

EQUALI-HPV (FAYERS; MACHIN, 2007; QUEIROZ; PACE; SANTOS, 2009). 

Na validade de construto convergente, considerando-se os parâmetros 

recomendados por Swinscow e Campbell (1997), verificou-se que apenas os itens 

55 (0,37), 12 (0,33) e 14 (0,36) tiveram correlações consideradas fracas, (abaixo de 

0,40), enquanto que a maioria dos itens, 94,4%, apresentaram correlações que 

variaram de moderada a muito forte. Resultado similar foi encontrado no estudo que 
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desenvolveu o questionário HIP, que durante a validação de construto convergente, 

encontrou a maioria das correlações moderadas (MAST el al., 2009). 

É válido destacar o que apontam Fayers e Machin (2017), segundo os quais, 

no que se refere à validade de construto convergente, para estudos iniciais de 

validação, o valor aceitável de correlação deve ser superior a 0,30, enquanto que 

valores superiores a 0,40 devem ser considerados para estudos finais. 

Com base nisso, os resultados da validade de construto divergente indicaram 

que os domínios do instrumento apresentam ajuste de 100% com exceção do 

domínio 5 que foi de 98,0%. Portanto, os itens estão devidamente ajustados às suas 

dimensões no modelo proposto. Tal situação corrobora o que Pasquali (2003) 

recomenda ao afirmar que nesse tipo de validade, espera-se que a maioria das 

correlações lineares entre um item e o fator ao qual pertence devem ser maiores do 

que sua correlação com os outros fatores. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Considerando-se as etapas que envolveram esta pesquisa, foi possível concluir 

que:  

 

 Em relação à amostra analisada, esta por sua vez foi bastante heterogêna, 

considerando-se as características sociodemográficas, clínicas e 

comportamentais, incluindo mulheres com diferentes idades, extratos sociais, 

situações maritárias e hábitos de vida; também foram inclusas participantes 

com diversos diagnósticos e tipos de tratamento;  

 Foi estabelecido um modelo para a EQUALI-HPV com a alocação dos itens 

em suas respectivas dimensões por meio da AFE, resultando em um 

instrumento com 54 itens divididos em 06 dimensões. Esse modelo é 

composto por itens afirmativos com opções de resposta no formato likert 

(Apêndice D); 

 A análise da fidedignidade no que se refere à consistência interna dos itens, 

dos fatores e da escala foi realizada por meio do alfa de Cronbach, obtendo-

se valores satisfatórios; 

 Quanto aos efeitos floor e ceiling, foi possível observar a presença de valores 

discretos de efeitos floor (16,5%) e ceiling (17,4%) no domínio “Reações ao 

exame clínico” e o efeito ceiling na dimensão “Relações sociais, familiares e 

de trabalho” (51,6%); 

 Na validade de construto convergente, a maioria dos itens, 94,4%, apresentou 

correlações que variaram de moderada a muito forte. Na validade de 

construto divergente os domínios do instrumento apresentaram ajuste de 

100%, com exceção do domínio 5 que foi de 98,0%. Portanto, os itens estão 

devidamente ajustados as suas dimensões no modelo proposto. 

 

Diante do exposto, considerando-se a avaliação das propriedades psicométricas 

da EQUALI-HPV realizada, esta por sua vez apresenta-se como um instrumento 

válido e confiável. 
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8 RECOMENDAÇÕES PARA USO DA EQUALI-HPV 

 

 Para a utilização da EQUALI-HPV (Apêndice D), recomenda-se que a mesma 

seja aplicada em mulheres com diagnóstico de infecção pelo HPV, com lesão clínica 

ou subclínica. 

Trata-se de um instrumento que poderá ser autoaplicado e, para tanto, requer 

em média 20 minutos para o preenchimento. 

Salienta-se que para a sua aplicação, reprodução, tradução, exibição ou 

distribuição, as autoras devem ser consultadas e somente mediante autorização por 

escrito a EQUALI-HPV poderá ser utilizada. 

Todos os direitos autorais devem ser preservados. 

 

SINTAXE 

 Para a realização da sintaxe, recomenda-se a utilização do software 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 Deve-se verificar se todos os itens foram preenchidos/respondidos; 

recomenda-se que pelo menos 80% tenham sido assinalados. 

 Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30,31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 devem ser 

recodificados/invertidos, de maneira que a resposta mais negativa tenha valor 

1 e a mais positiva valor 5. 

 O escore dos domínios deve ser calculado por meio da média aritmética, 

considerando-se a somatória das respostas de cada item dividido pelo 

número de itens pertencentes aquele domínio. 

 Por sua vez, o escore total é obtido somando-se os escores de cada domínio.  

 Por se tratar de construto subjetivo, a EQUALI-HPV não possui ponto de 

corte. Entretanto, quanto mais alto o escore total, melhor a QV. 
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APÊNDICE A 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gostaríamos de convidá-la para participar da pesquisa “Elaboração de uma escala 

para avaliação da qualidade de vida de mulheres com Papilomavírus Humano – EQUALI-

HPV”, que tem como objetivo elaborar um instrumento para avaliar a qualidade de vida de 

mulheres que são portadoras do HPV.  

Caso concorde em participar, será aplicado um questionário com informações como 

idade, se a senhora é casada ou solteira, viúva ou divorciada, anos de estudo, religião, cor 

da pele, moradia, renda, além de uma escala que contém questões sobre seu tratamento, 

conhecimentos sobre o HPV, suas atividades do dia-a-dia e sexualidade. Sua participação 

constará de responder esse instrumento de forma individual, atividade que tem a duração 

aproximada de 30 minutos.  

Iremos fazer perguntas íntimas, sendo assim, existe a possibilidade de riscos 

emocionais, como tristeza, angústia ou vergonha durante a entrevista, por isso a avaliação 

será realizada em uma sala reservada. Não será realizado nenhum tipo de exame. Tudo que 

conversarmos será usado somente para a pesquisa e a senhora nunca será identificada em 

qualquer momento do processo.  

A senhora pode interromper a entrevista a qualquer instante, perguntar o que quiser 

ou mesmo desistir de participar da pesquisa sem que isso prejudique seu atendimento em 

qualquer serviço de saúde. A senhora terá direito à indenização conforme as leis vigentes 

no país caso ocorra dano decorrente de sua participação na pesquisa, por parte do 

pesquisador e das instituições envolvidas na pesquisa. Sua resposta poderá ser utilizada em 

eventos científicos da área da saúde, desde a presente data.  

Se a senhora aceitar participar, é preciso assinar este termo, que está em duas vias 

originais assinadas pelos pesquisadores, sendo uma delas sua e a outra do pesquisador 

responsável. A sua participação neste estudo não oferece qualquer custo. Embora a 

senhora não receba benefícios diretos por sua participação, sua colaboração trará 

contribuições importantes à elaboração da EQUALI-HPV.  

Caso decida participar do estudo, poderá interromper sua participação na pesquisa 

em qualquer momento da sua execução sem que isso lhe cause prejuízos.  

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-EERP) que tem 

a finalidade de proteger eticamente os participantes de pesquisas. Sempre que desejar tirar 

dúvidas sobre sua participação na pesquisa, poderá entrar em contato com as 

pesquisadoras Profª. Elucir Gir ou Natália Maria Vieira Pereira no endereço - Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto: Av. Bandeirantes, 3900, Ribeirão Preto – SP, CEP: 14040-

900, no telefone (016) 3315-3414 ou (035) 99199-2229, ou ainda através dos e-mails: 

egir@eerp.usp.br, nataliamaria@usp.br.  

Se a senhora ainda tiver dúvidas com relação aos aspectos éticos desta pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto pelo telefone (16) 3315 9197; horário de funcionamento: dias úteis - das 10 

às 12 e das 14 às 16 horas.  

Caso se sinta prejudicada por ter participado da pesquisa, você deverá buscar 

indenização de acordo com a lei vigente no Brasil.  
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Profª.Dr.ª Elucir Gir    
Orientadora 

Natália Maria Vieira Pereira 
Pesquisadora Responsável 

                                                                                                          

_________________________     __________________ 

 

 

 

  

Consentimento de participação: Eu, 

__________________________________________________, abaixo assinado, concordo 

em participar do estudo: “Elaboração de uma escala para avaliação da qualidade de vida de 

mulheres com Papilomavírus Humano – EQUALI-HPV”, como sujeito voluntário e com a 

garantia de que o estudo está em concordância com a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos.  

 

Assinatura: ____________________________                     

Data:____/_____/______                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A p ê n d i c e s | 112 

 

 

APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 
 

1-Registro HC:  Data:        /          
/ 

ID: ID 

2- Data de nascimento:            /          / DN 

3- Grau de escolaridade (qual o curso de nível mais elevado que você cursou): 
1-  Analfabeto    2-  Ensino Fundamental        3-  Ensino Médio        4-  
Ensino Superior     5-  Pós Graduação 

Escol 

4- Cor da pele referida:     
1-  Branca        2-  Preta       3-  Parda        4-  Amarela        5- 
Indígena  

Etnia 

5- Ocupação atual:   

6- Renda familiar bruta: 
1- 1 a 3  salários      2-  4 a 6  salários       3-  + 7 salários       4-  Sem 
renda 

SitEco 

7- Uso de cigarro: 
1- Não        2-   Sim     
Quantidade.: 1- até 10 por dia      2- 10 a 20 por dia          3 + que 20 por 
dia 

CigUsu 
CigQuant 

8- Uso de álcool:  
1-  Não          2- Sim       
Quantidade: 1- 1 vez/ mês     2- 1 vez/semana      3-  2 vezes/ semana     
4- todos os dias 

AlcUsu 
 

AlcQuant 

9- Drogas ilícitas:  
1-  Não         2-  Sim     Quais: 

DroUsu 

10- Tem tatuagem: 
1-   Não         2-   Sim           Quantas: 

TatUsu 

11- Tem doenças sistêmicas: 
1-   Não         2-   Sim    Qual: 

DoSisUsu 

12- Idade da primeira menstruação: 
1-   < 12 anos          2-   >12 anos 

PrimMens 

13- Idade da primeira relação sexual:  
1-  > 16 anos         2-  16 a 20 anos        3- > 20 anos    

PrimRel 

14- Tem filhos: 
  Não        2-  Sim       Quantos:  

NumFil 

15- Idade da primeira gestação:     
1- > 16 anos       2-  16 a 20 anos      3- > 20 anos   
 
Parto cesárea:   1- 1 a 3         2- 4 a 5        3-  Nenhum 
Parto normal:  1-  1 a 3         2-  4 a 5        3-  Nenhum 

PrimGes 

16- Orientação sexual:    
1-  Heterossexual        2- Homossexual            3-  Bissexual            4- 
Transexual 

OriSex 

17- Tipo de parceria:  
1-  Fixa   2-  Eventual 

ParFix 

18- Número de parceiros nos últimos 6 meses:  
 

NumPar 

19- Número de parceiros na vida:  
 

NumParV 

20- Prostituição:  
1-  Não         2-  Sim 

Prost 

21- Situação maritária:  SitMar 
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1-  Casada        2-  Solteira         3-  Amasiada           4-  Viúva         
Outro: 

22- Uso de preservativo antes do diagnóstico: 
1- Não        2-  Sim       3-  Às vezes 

UsoPreA 

23- Método contraceptivo atual:  
1- Pílula    2-  Injetável    3- DIU    4- Laqueadura    5- Preservativo    
6- Nenhum   7-  Implante subcutâneo 

MetCon 

24- Fez uso da vacina contra o HPV: 
1-  Não      2-  Sim         Qual: 1-  Bivalente     2-  Quadrivalente 

UsoVac 

25- DST prévia: 
1-  Não         2-  Sim     Quais: 

DstPreUsu 

26- Forma de transmissão conhecida? 
 1-  Não     2- Sim     Qual: 1-  Sexual  2- Objetos contaminados 

FormTran 

CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA  

27- Data do primeiro diagnóstico:      /        / DtPrimDi 

28- Fez Papanicolau no último ano:  
1-  Não      2-  Sim 
Resultado: 

Papan 

29- Tem verrugas:  
1-  Não      2-  Sim       Quantas:  

TemVer 

30- Diagnóstico atual:  
 

DiagAtu 

31- Tratamento:  
1-  Não cirúrgico    2-  Cirúrgico      
Qual: 
 

Tratam 

32- Tempo de tratamento: Temp 

33- PCR:   
1- Negativo       2- Positivo                     Data:             /         / 

PCR 

Sorologias:  

34- HIV:  
1- Negativo   2- Positivo    3-  Não realizada      4- Sem informação 

HIV 

35- Hepatite B:  
1-  Negativo    2-  Positivo     3- Não realizada         4-  Sem 
informação 

HepB 

36- Hepatite C:  
1-  Negativo    2-  Positivo      3- Não realizada        4- Sem 
informação 

HepC 

37- Sífilis:  
1- Negativo       2- Positivo       3-  Não realizada        4- Sem 
informação 

Sifil 

DADOS DO PARCEIRO  

38- Uso de cigarro: 
1- Não         2-   Sim    Quantidade:  

CigPar 

39- Uso de álcool:  
1-  Não          2- Sim      Quantidade: 

AlcPar 

40- Drogas ilícitas:  
1-  Não         2-  Sim     Quais: 

DroPar 

41- Tem tatuagem: 
1-   Não         2-   Sim           Quantas: 

TatPar 

42- DST prévia: 
1-  Não         2-  Sim     Quais: 

DstPrePar 
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