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RESUMO 

 

 

Guirado VMP. Qualidade de vida pelo SF-36 em pacientes adultos 

submetidos à ressecação de neoplasias espinais intradurais primárias 

[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2015. 

 

O tratamento cirúrgico das neoplasias espinais intradurais primárias está 

indicado para conseguir ressecação completa, diminuir morbidade e 

aumentar a sobrevida livre de doença, em busca da cura. Há dúvidas sobre 

as consequências do tratamento cirúrgico influenciando a qualidade de vida. 

Entretanto, até o momento, não foram encontrados dados disponíveis na 

literatura especializada sobre a qualidade de vida dos pacientes que foram 

submetidos à cirurgia. Os objetivos foram avaliar a qualidade de vida e testar 

as propriedades psicométricas dos instrumentos utilizados, verificando a 

consistência interna e a confiabilidade. O estudo foi realizado no Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no 

período de 2009 a 2011, com aplicação do questionário genérico The 

Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey (SF-36), e das 

escalas específicas de McCormick e de Aminoff-Logue para a avaliação da 

qualidade de vida sob o ponto de vista funcional. Todos os pacientes 

incluídos foram avaliados uma única vez e encontravam-se no período de, 

no mínimo, seis meses após a data da cirurgia. O banco de dados resultante 

foi analisado no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. A série de casos constou de 148 

pacientes, dos quais 48 foram excluídos por não completarem o protocolo. 

Dentre os 100 casos estudados, 55 eram do sexo feminino, com média de 

idade de 42,3 anos e tempo de acompanhamento pós-operatório de 20 

meses. A pontuação global da qualidade de vida pelo SF-36 foi de 50,5, com 

resultado geral do componente físico de 46,8. A consistência interna foi 

demonstrada segundo a validade de construto e de critério, confirmando a 

hipótese da relação existente entre as pontuações do SF-36 e a escala de 

McCormick (p = 0,003), as escalas de Aminoff-Logue componente de 

marcha (p = 0,025), vesical (p = 0,013) e intestinal (p = 0,004). A 

confiabilidade foi demonstrada em todos os oito domínios do SF-36, 

alcançando em cada um o alpha Cronbach, satisfazendo o critério de 

Nunnally > 0,85. Estes resultados sugerem associação consistente entre a 

qualidade de vida e as funções medulares nesta série de casos, 

caracterizando melhor a percepção de saúde dos pacientes submetidos ao 

tratamento cirúrgico. O avanço do conhecimento aplicado à prática 

neurocirúrgica focada no paciente aponta para a necessidade de avaliação 



longitudinal da qualidade de vida para auxílio no planejamento terapêutico 

destas doenças. A qualidade de vida pode ser avaliada pelo questionário SF-

36, que se correlaciona bem com as escalas específicas de McCormick e 

Aminoff-Logue. 

 

Descritores: qualidade de vida; medula espinal; neoplasias; neoplasias da 

medula espinal; cirurgia; escalas; indicadores básicos de saúde. 

 



ABSTRACT 

 

 

Guirado VMP. Quality of life evaluated by the SF-36 in adult patients who 

underwent surgery for intradural primary spinal tumors [Dissertation]. 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015. 

 

The surgical treatment of intradural primary spinal tumors is indicated to 

obtain total ressection, decrease morbidity rate and increase survival rate, 

aiming at the cure. There are doubts about the consequences of surgical 

treatment influencing the quality of life. However, until now there have been 

no available data in specialized literature on the quality of life of patients who 

have undergone this surgery. The objectives of this study were to evaluate 

the patient´s quality of life and to test the psychometric properties of the 

instruments used, verifying consistency and reliability. The study was carried 

out at the Clinics Hospital of the University of São Paulo Medical School, 

between 2009 and 2011, by means of The Medical Outcomes Study 36-item 

Short-Form Health Survey (SF-36) generic questionnaire and the McCormick 

and the Aminoff-Logue specific scales to assess the patient´s quality of life 

from the functional perspective. All patients included in the study were 

assessed only once, at least six months postoperatively. The resulting data 

were analyzed at the Department of Preventive Medicine of the University of 

São Paulo Medical School. The series of cases comprised 148 patients; 48 

patients were excluded because they did not complete the protocol. The 

study was finally conducted with 100 patients. Fifty-five patients were 

women, the mean age was 42,3 years and the mean postoperative follow-up 

period was 20 months. The quality of life total score on the SF-36 was 50,5, 

and the Physical Component Summary (PCS) score was 46,8. Based upon 

construct validity and criterion, the internal consistency was demonstrated, 

confirming the hypothesized relationship between the scores of the SF-36 

and the McCormick scale (p = 0.003), the Aminoff-Logue gait subscale (p = 

0.025), the Aminoff-Logue micturition subscale (p = 0.013), and the Aminoff-

Logue defecation subscale (p = 0.004). Reliability was demonstrated for all 

eight SF-36 domain scales and the Physical Component Summary and the 

Mental Component Summary of the SF-36, where in each the Cronbach 

alpha satisfied the Nunnally criterion of > 0,85. These results suggest a 

consistent relationship between the quality of life and the spinal cord 

functions in this series of cases, better characterizing the evaluation of the 

health of the patients who underwent surgical treatment. The advancement of 

knowledge applied to neurosurgery practice with a patient-focused approach 

shows the necessity of a longitudinal evaluation of the quality of life to help 

tailor a treatment plan for these diseases. The quality of life can be analyzed 



by the SF-36 questionnaire, which is well correlated with the McCormick and 

the Aminoff-Logue specific scales.  

  

 

Descriptors: quality of life; spinal cord; neoplasms; spinal cord neoplasms; 

surgery; scales; health status indicators. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 



1 Introdução   2 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

Nenhum benefício clínico efetivo pode ser garantido ou difundido em 

larga escala para qualquer doença neurológica em termos de recuperação 

de funções neurofisiológicas perdidas neste início do século XXI1. Esta 

constatação a respeito das limitações impostas à regeneração do sistema 

nervoso, tanto nas afecções que provocam lesões agudas, como exemplo, 

as doenças vasculares encefálicas e medulares, doenças encefálica, 

medular e dos nervos periféricos traumáticas, assim como naquelas 

afecções crônicas com evolução lentamente progressivas, como a doença 

de Parkinson, Alzheimer ou neurodegenerativas espinais2 enfatizam o papel 

da medicina preventiva enquanto área de atuação da prevenção terciária 

como proposta fundamental para a prática da clínica neurocirúrgica 

contemporânea3. 

As medidas de prevenção médica terciária correspondem ao processo 

de mensurar a forma como as pessoas vivem os anos a mais, além 

daqueles estimados pela expectativa de vida aliviando o sofrimento de 

doenças já diagnosticadas e estabelecidas4. Esta área da medicina 

preventiva contribuiu substancialmente para o desenvolvimento de muitas 

especialidades médicas nos últimos anos, por exemplo, motivando 

especialistas de diversas áreas do conhecimento a estudar qualidade de 

vida relacionada à saúde5-7. Também enfatizou a importância de áreas de 

reabilitação, cuidados paliativos, terapia intensiva e, finalmente, a terapia 

celular, objetivando restauração8-11. A prevenção terciária traduz para as 

ciências da saúde o amadurecimento da prática em modificar o foco que 

antes era exclusivamente direcionado para alcançar a cura das doenças e 

agora está mais atento em garantir uma vida melhor com base em 

preferências individuais por certos estados de saúde. Este posicionamento 

cada vez mais representa a base para profissionais, gestores e pacientes 

escolherem tratamentos, estratégias diagnósticas e políticas de 
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investimentos em saúde12. A importância de oferecer cuidados médicos 

diferenciados e alternativas para aliviar o sofrimento nestas condições de 

expansão da expectativa de vida, oferecendo caminhos pautados pela 

qualidade de vida, destaca a inserção da medicina preventiva na área da 

cirurgia neurológica diante do contexto de ausência de cura para muitas 

destas afecções4. 

A atuação da medicina preventiva depende, principalmente da 

epidemiologia clínica que corresponde à ciência básica e fundamental para 

fins translacionais de pesquisa e prática13. Para o médico que atende 

pacientes, a epidemiologia clínica é utilizada pela aplicação de métodos 

epidemiológicos e bioestatísticos para estudar o diagnóstico e o processo 

terapêutico com objetivo de promover a melhora da saúde13. 

O desafio do médico em lidar com a complexidade dos fenômenos 

biológicos humanos em função da sua variabilidade reafirma o postulado do 

biólogo alemão Ernest Mayr (1904-2005), em suas palavras: “No organic 

being can be fully understood except by considering its history”14 e reforça o 

papel da epidemiologia clínica como base para prática da medicina 

contemporânea na medida em que considera o raciocínio populacional como 

princípio das abordagens conceituais apoiando a tomada de decisões 

clínicas de cunho individual. 

A despeito do crescimento de modalidades de tratamento clínico, 

durante os últimos 30 anos, a modernização dos tratamentos cirúrgicos 

melhoraram exponencialmente a quantidade e também a qualidade de vida 

dos pacientes cirúrgicos15. Estes avanços foram baseados na aplicação de 

conhecimentos clínicos respaldados por conceitos fisiopatológicos e 

anatômicos bastante claros. Independentemente da base científica utilizada 

para as inovações, a eficiência de muitas intervenções foi óbvia16-18, mas por 

outro lado, na medida em que a expansão tecnológica e os recursos para os 

cuidados em saúde têm se tornado mais limitados em termos econômicos, 

mais aumenta a pressão sobre cirurgiões para avaliar procedimentos 

cirúrgicos e as tecnologias disponíveis para esclarecer se eles são 

efetivos19. 
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Particularmente, a cirurgia da coluna vertebral apresentou rápido 

aumento entre os procedimentos neurocirúrgicos20 com crescimento de 

220% a partir da década de 199021. A taxa anual de 12.000 procedimentos 

fez com que a cirurgia espinal alcançasse o primeiro lugar entre as cirurgias 

neurológicas no ano de 2007 nos Estados Unidos22. 

Em especial, as cirurgias para neoplasias espinais intradurais primárias 

(NEIP), por representar área de utilização de grandes recursos tecnológicos, 

em pacientes jovens, economicamente ativos, com resultados clínicos 

relativamente escassos em termos de recuperação funcional e também por 

acometer funções com muita representatividade na vida diária, tais como a 

marcha e o controle dos esfíncteres e da função sexual; estes aspectos 

tornam o assunto relevante e imprescindível na atualidade23. 

 

 

1.2  Justificativa 

 

Segundo Salomon42, a justificativa deve conter argumentos teóricos, 

humanos, operacionais e contemporâneos, os quais se encontram abaixo 

discriminados: 

 

 

1.2.1 Teóricos 

 

A literatura cirúrgica atual ainda está voltada em quase sua totalidade 

aos aspectos dos resultados cirúrgicos relacionados à morbidade e 

mortalidade. A ampliação das possibilidades terapêuticas na área oncológica 

ao longo das últimas décadas criou expectativas relacionadas ao papel da 

cirurgia especializada, da quimioterapia, da radioterapia, da terapia 

radioativa, da biologia molecular e da terapia com células-tronco43. Somado 

ao fato de a maior parte das doenças oncológicas não ter cura e a medicina 

atual oferecer apenas maior quantidade de vida aos pacientes, conhecer 

quais opções terapêuticas oferecem melhor qualidade de vida permanece 

uma dúvida. 
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Na área da neurocirurgia espinal oncológica, a resposta a este 

questionamento pode ser baseada em estudos direcionados aos resultados 

cirúrgicos como citado acima. Conhecer o doente e não a doença é uma 

etapa acessível para uma atuação clínica mais efetiva. 

No Brasil, até o momento, são poucos os estudos que investigam estas 

questões. 

 

 

1.2.2 Humanos 

 

A profissão médica recebe o único privilégio da sociedade de 

transgredir a integridade física e mental dos pacientes, com a condição de 

oferecer benefícios. Este papel, que foi originalmente atribuído aos 

cirurgiões, ao longo do tempo, se transferiu para maioria dos domínios da 

Medicina, que tem se tornado cada vez mais intervencionista, seja com 

cateteres, com medicamentos potentes, com mínimas cicatrizes cirúrgicas, 

mas também promovendo sérios distúrbios em vários sistemas orgânicos, e, 

até mesmo, trazendo consequências mórbidas e, algumas vezes, mortais44. 

De fato, existem muitos desafios associados à avaliação das 

intervenções médicas e a especialidade cirúrgica neurológica espinal nos 

proporciona exemplos emblemáticos sobre estes dilemas. 

Alguns recursos podem ser utilizados para este fim. Por exemplo, 

aplicar recomendações terapêuticas internacionais baseadas em evidências 

científicas ou, simplesmente, avaliar e divulgar resultados. 

A avaliação correta e apurada dos resultados de qualidade de vida 

poderá ser equilibrada entre risco imediato e resultado a longo prazo. Este 

último deverá ser definido de modo diferente para cada doença, já que cada 

afecção, tratada com intervenções, tem um diferente tempo de impacto na 

qualidade e quantidade de vida do paciente. Risco é um possível substituto 

para qualidade, mas com a ressalva de se associar a limitações 

consideráveis. Para alguns procedimentos, aceitamos grandes custos 

(riscos) para obter grandes benefícios (qualidade) e, em termos de saúde, 



1 Introdução   6 

 

pode ser perigoso evitar riscos imediatos associados a tratamentos 

particulares, quando, a longo prazo, houver grandes benefícios se 

comparados com tratamentos de baixo risco precoce. Mas não há como 

desprezar o risco. E justamente conhecer a influência dos resultados 

cirúrgicos sobre a qualidade de vida relacionada à saúde poderá minimizar 

estes dilemas. 

A dicotomia entre as expectativas do paciente e do médico pode se 

justificar por dificuldade de comunicação. Em geral, existe uma 

incongruência de informações. Isto porque a literatura atual encontra-se 

praticamente em sua totalidade baseada no enfoque do médico. Esta 

tendência se deu ao longo do século passado sob influência do grande 

desenvolvimento tecnológico presenciado pela nossa sociedade. O 

referencial teórico baseado nos modelos de saúde-doença pode explicar 

este desencontro.  

Todos os modelos de saúde-doença apresentam limitações, mas, em 

conjunto, proporcionam um enfoque mais amplo, que leva em conta tanto o 

ponto de vista do paciente quanto do médico. Assim, quando associados, 

estes modelos podem ser abrangentes e eficazes quando aplicáveis à 

prática clínica. 

No raciocínio biomédico dos modelos de saúde-doença, o médico 

pretende conseguir o diagnóstico da doença e propor terapêutica racional e 

eficaz. Para isso, ele utiliza roteiro de decodificação das queixas dos 

pacientes buscando identificar o processo patológico, baseando-se no 

conhecimento de lógica causal em nível biológico. No entanto, a experiência 

de doença para o paciente, suas manifestações e a expressão dos seus 

sintomas, necessariamente, são influenciadas por fatores psicológicos, 

sociais e culturais, tornando insuficiente a prática clínica que foca na 

significação de sintomas somente com base fisiológica alterada45. Por 

exemplo, o cirurgião que atua do ponto de vista técnico de forma mecânica, 

agindo sobre disfunções morfológicas e raciocina com base no modelo 

biomédico exclusivo deixa de compreender os demais modelos implicados 

na relação médico-paciente. 
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Portanto, a avaliação mais abrangente, incluindo aspectos biológicos e 

fatores relacionados à qualidade de vida, pode melhorar o planejamento 

terapêutico na prática clínica. Esta justificativa poderia dirimir eventuais 

desencontros de expectativas e falhas na comunicação entre médicos e 

pacientes, contribuindo para a medicina humanística. 

 

 

1.2.3 Operacional 

 

O estudo das NEIP corresponde à continuidade de linha de pesquisa já 

iniciada com a defesa da Tese de Livre Docência do Prof. Dr. Mario Augusto 

Taricco, concluída em novembro de 200746, em que foram apresentados os 

casos de neoplasias intramedulares submetidos à cirurgia40. Esta 

dissertação representa a continuidade do acompanhamento destes doentes 

no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. 

Aspecto que caracteriza a viabilidade operacional deste estudo se deve 

ao fato de que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo como unidade de saúde regionalizada e 

classificada como de nível quaternário é referência para o atendimento de 

casos de doenças raras de alta complexidade, no qual as NEIP estão 

inseridas. Da mesma forma, o autor desta dissertação como pesquisador 

principal e também médico efetivo deste nosocômio esteve integralmente 

inserido no ambiente hospitalar durante da pesquisa.  

Outro aspecto para viabilidade operacional foi confirmado a partir da 

informação contida nos dados epidemiológicos da divisão de clínica 

neurocirúrgica da instituição mencionada acima. Por exemplo, foram 

analisadas as características dos pacientes operados nos anos de 2007 e 

2008, pelo grupo de coluna vertebral para testar a proposta. No período 

citado, foram realizados 280 procedimentos cirúrgicos, sendo 146 e 134, 

respectivamente. No primeiro ano, foram operados 30 casos de pacientes 

com neoplasias espinais (incluindo extradurais e intradurais) e 34 casos no 
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segundo ano. Nestes 24 meses, 23% dos procedimentos cirúrgicos 

realizados foram em pacientes com diagnóstico de NEIP. Com a estimativa 

de frequência de, aproximadamente, cinco novos casos de neoplasias 

espinais (intra e extradurais), a cada dois meses, escolhemos iniciar o 

estudo. 

 

 

1.2.4 Contemporânea 

 

A mudança do perfil de morbimortalidade, em face dos melhores 

resultados de tratamento, trouxe outro enfoque nos objetivos médicos, que 

têm deixado de ser simplesmente os de "cura" e têm passado a ser os de 

"melhoria da vida" dos pacientes47,48. É inédito, em nossa proposta, o 

enfoque nos resultados funcionais de qualidade de vida relacionada à saúde 

em pacientes com neoplasias espinais intradurais, fato não identificado na 

literatura pesquisada até o momento, conforme será explicitado ao longo da 

dissertação. Assim, tivemos o propósito de trazer informações necessárias 

para estimular futuras pesquisas nesta área que sejam adequadas à 

realidade brasileira. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1  Geral 

 

Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes adultos 

submetidos à ressecação de neoplasias espinais intradurais primárias. 

 

 

2.2 Específico 

 

Avaliar as propriedades psicométricas de consistência interna e 

confiabilidade do instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida 

relacionada à saúde, The Medical Outcomes Study 36-item Short-Form 

Health Survey (SF-36) traduzido, validado e adaptado para o Brasil, Brasil-

SF-3649, pela comparação das pontuações com as escalas específicas de 

avaliação da função mielorradicular de McCormick (34) e de Aminoff-

Logue50. 

 

 

2.3 Hipóteses 

 

A formulação de hipóteses é recomendada para avaliação de estudos 

que buscam testar propriedade psicométricas de instrumentos de medida em 

saúde51. 

Portanto, este estudo supõe que a qualidade de vida relacionada à 

saúde esteja fortemente correlacionada com incapacidade física neste grupo 

de pacientes, pois o componente físico da qualidade de vida é muito 

comprometido nas doenças da coluna vertebral, em comparação com outras 

doenças52. Desta forma, consideramos que pontuações altas nas escalas de 

McCormick e Aminoff-Logue, que significam pior incapacidade física, 



2 Objetivos  11 

 

estariam fortemente associadas com baixas pontuações no questionário SF-

36. Algumas questões do SF-36 têm alta correlação com os componentes 

físicos, como capacidade funcional, aspectos físicos e dor, e contribuem 

mais com o resumo do componente físico53 motivo pelo qual nós o 

relacionamos à deambulação e a atividades que necessitam mobilidade. As 

escalas de McCormick e Aminoff-Logue subescala de marcha também 

avaliam aspectos da deambulação. Assim, este estudo supõe que altas 

pontuações do SF-36 estariam associadas com itens relacionados à 

mobilidade (funcionamento físico, saúde geral, funcionamento social, resumo 

da capacidade física) e com pontuações mais baixas das escalas 

específicas de McCormick e Aminoff-Logue. 

Também consideramos algumas questões do SF-36 associadas a 

estresse, bem-estar e atividades gerais. As subescalas que avaliam micção 

e defecação de Aminoff-Logue estão baseadas nas funções esfincterianas, e 

não em aspectos de deambulação e mobilidade. Assim, consideramos que 

baixas pontuações do SF-36 corresponderiam a sintomas esfincterianos e 

com altas pontuações nas subescalas mencionadas. 

A associação linear direta entre estas hipóteses daria informações 

psicométricas suficientes para utilizar o questionário SF-36 como 

instrumento de medida da qualidade de vida relacionada à saúde nestes 

pacientes. 
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3  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1  Neoplasias espinais intradurais primárias 

 

As NEIP são doenças raras. A incidência geral é de 0,74 por 100.000 

pessoas por ano24. Existe discreta diferença da incidência entre os gêneros 

de 0,77 por 100.000 mulheres e 0,70 por 100.000 homens por ano24. Por 

exemplo, em comparação com neoplasias intracranianas correspondentes, a 

incidência geral de tumores intracerebrais varia de 8,4 a 11,8 por 100.000 

homens e de 5,8 a 9,3 por 100.000 mulheres por ano25. A maioria dos casos 

de NEIP é biologicamente benigna e, quando maligna, a taxa de sobrevida a 

partir do diagnóstico, no período de 1, 5 e 10 anos, é de, respectivamente, 

85%, 71% e 64%24. 

As NEIP podem ser classificadas segundo a origem dos tecidos 

constituintes do compartimento espinal, em extradurais, intradurais 

extramedulares e intradurais intramedulares26. As extramedulares são mais 

frequentes, representadas, principalmente, pelos meningiomas (29%) e 

schwanomas (29%), e apenas 8 a 10% são intramedulares, sendo mais 

comum os ependimomas (23%)27. Considerando apenas os casos 

intramedulares em adultos, os ependimomas representam 60% e 

astrocitomas 10-20% dos casos, com o restante distribuído entre 

hemangioblastomas (3-8%), angiomas cavernosos, metástases e lipomas27. 

Os pacientes com neoplasias intramedulares tendem a ser mais jovens e, na 

grande maioria dos casos, não têm relação com os seus correspondentes 

intracranianos. Os astrocitomas intramedulares, em geral, ocorrem em 

crianças ou adultos jovens, enquanto que os ependimomas podem ocorrer 

durante toda a vida, apesar de, mais comumente, afetar adultos de meia 

idade27. 

O principal tratamento disponível na atualidade é o cirúrgico, com 

possibilidade de estabilizar a evolução da doença28. 
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Os principais autores com experiência no tratamento cirúrgico destas 

neoplasias29-40 declaram que a experiência cirúrgica é o principal norteador 

para tomada de decisão terapêutica. Por exemplo, nas situações de risco 

para a função medular durante o procedimento cirúrgico de ressecação, 

informam que preferem preservar as funções medulares porque a qualidade 

de vida do paciente é o fator mais importante a ser considerado. 

Corroborando dados da literatura cirúrgica, os autores comentam, mas não 

mensuram, a qualidade de vida41. Os cirurgiões neurológicos não 

mensuraram qualidade de vida relacionada à saúde e suas opiniões 

representam pontos de vista baseados exclusivamente em seus resultados 

cirúrgicos. 

A participação do paciente durante os processos decisórios 

comentados anteriormente têm sido muito pouco discutida, a despeito de ser 

o motivo essencial para atuação médica. Por exemplo, durante a consulta 

prévia antes do procedimento cirúrgico, a discussão sobre todas as etapas 

do tratamento e até quanto podemos ressecar de tumor sem pôr em risco 

funções neurológicas básicas é um ponto fundamental que deve ser 

esclarecido. 

Não obstante, até o momento, não foram identificadas publicações na 

literatura especializada sobre a avaliação da qualidade de vida dos 

pacientes com NEIP que foram submetidos à cirurgia. Conhecer as 

implicações das variáveis associadas aos resultados da ressecação destas 

neoplasias sobre a qualidade de vida é fundamental para um racional e 

adequado planejamento das condutas. 

 

 

3.2 Evolução histórica 

 

O papel da neurocirurgia em NEIP já foi reservado exclusivamente para 

diagnóstico e, atualmente, a efetividade do procedimento de ressecação é 

alcançado em grandes centros médicos. 
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A cirurgia das NEIP teve início com a pioneira e bem-sucedida exérese 

de um “fibro-mixoma” intradural-extramedular localizado na coluna torácica, 

ao nível de T4 à esquerda. A cirurgia foi realizada por Victor Alexander 

Haden Horsley (1857-1916), em Londres, na Inglaterra, no dia 9 de Junho de 

1887, em um homem de 42 anos. Foi conseguida exérese total e o paciente 

recuperou completamente os sintomas durante o primeiro ano de 

seguimento54. 

Em 1907, Anton Freiherr von Eiselsberg (1860-1939), cirurgião geral 

austríaco de Viena, foi o primeiro a realizar ressecação bem-sucedida de 

tumor intradural intramedular. Ele descreveu a exérese de tumor 

encapsulado, nomeado como “sarcoma neurofibrilar”, na região torácica, em 

mulher de 27 anos. Esta paciente apresentou melhora clínica e foi seguida 

por oito anos55. 

Em 1911, Charles Albert Elsberg (1871-1948), neurocirurgião norte-

americano de Nova Iorque, descreve a primeira técnica para ressecação de 

neoplasia intramedular por meio de procedimento em dois tempos 

cirúrgicos56. Este procedimento destacou o Hospital Mount Sinai de Nova 

Iorque como referência nesta especialidade cirúrgica naquela época. 

Desde então, Eslberg contribuiu de forma inestimável para o 

desenvolvimento da cirurgia espinal intradural com a publicação de vários 

grupos de pacientes cirúrgicos, destacando aspectos clínicos e técnicos até 

hoje conhecidos57-60. Dentre eles, propôs a primeira classificação dos 

tumores espinais intradurais em extramedulares e intramedulares60. 

Desde os trabalhos pioneiros dos autores acima citados, a estratégia 

cirúrgica se modificou profundamente ao longo dos anos, principalmente em 

decorrência da utilização de novos métodos diagnósticos, implementação de 

novas tecnologias instrumentais transoperatórias e melhores recursos de 

monitoração neurofisiológica. 

A definição do objetivo cirúrgico considerando a disponibilidade dos 

recursos mencionados acima corresponde ao primeiro passo para 

estabelecer o planejamento terapêutico completo, que inclui cirurgia, 

reabilitação e acompanhamento clínico. A cura cirúrgica ou o controle da 
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neoplasia em longo prazo, ambos com preservação da função, são os 

objetivos do tratamento; ou seja, conseguir menor morbidade e com 

sobrevida mais longa livre de doença.  

O estado clínico do paciente, assim como as características de 

neuroimagem e a localização do tumor, deverão ser especialmente 

consideradas em cada caso para o planejamento da conduta.  

A utilização da ressonância magnética (RM) permitiu o diagnóstico 

precoce das NEIP61, melhorando os resultados neurológicos após a 

cirurgia33,36-38,62,63. O microscópio, o aspirador ultrassônico e o laser 

cirúrgicos também proporcionaram graus mais agressivos de ressecação 

das lesões34,37,64-66, que são, em sua maioria, histologicamente benignas67. 

Estes fatores somados corroboraram com o objetivo cirúrgico em alcançar 

ressecação radical com aceitável morbidade35,63,65,68-70. 

Em relação ao grau de ressecação das lesões, a extensão da 

ressecação depende fundamentalmente de fatores relacionados à histologia 

destas neoplasias. Por exemplo, a determinação da interface entre a medula 

espinal e a lesão neoplásica ou entre a raiz nervosa espinal e a neoplasia 

são os fatores mais importantes34-38,63-72. Ressalta-se que 90% da morbidade 

associada com a cirurgia das NEIP acontecem durante a ressecação dos 

últimos 10% de tumor, fazendo com que alguma dúvida sobre a interface 

medula espinal/tumor deva sinalizar para que se tenha mais cautela e, 

algumas vezes, que se interrompa a ressecação tumoral70.  

A monitoração neurofisiológica transoperatória (MNT) pode ser 

realizada pelo potencial evocado somatossensitivo (PESS)63,72,73 e potencial 

evocado motor (PEM)74-76 que têm sido amplamente utilizados para auxílio 

durante a dissecação do plano cirúrgico. Existe preferência para a utilização 

do PEM porque este método analisa a preservação da função motora. No 

entanto, em termos de recomendação, a monitoração do PEM é considerada 

opção e não padrão nas cirurgias das NEIP77,78. Isto porque a monitoração 

aponta resultados, mas não é capaz de prevenir déficits76,78. 
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3.3 Qualidade de vida 

 

A qualidade de vida é um conceito de fácil compreensão tácita, mas de 

difícil definição semântica. A principal razão se deve à grande abrangência 

do tema, que implica em considerar várias facetas da vida, chamados 

constructos79. Um importante assunto na vida das pessoas é a saúde, por 

este motivo, sob o aspecto científico, se escolhe estudar a qualidade de vida 

relacionada à saúde. 

A prática da medicina contemporânea se desenvolveu 

predominantemente no ramo dos cuidados de pacientes com doenças 

crônicas. O tratamento das afecções crônicas, geralmente, não objetiva a 

cura, mas o alívio dos sintomas, a melhora das funções ou limitação da 

progressão da doença. Esta característica de abordagem implica na 

consideração de variáveis além daquelas de ordem biológica mensuradas 

tradicionalmente pelos efeitos clínicos do tratamento das doenças e 

resultados objetivos das intervenções, como a morbidade e a mortalidade, 

mas analisa também os aspectos psicossociais da vida dos doentes que 

foram afetados pela doença e pelos cuidados de saúde80. Basicamente, 

mensurar a forma como as pessoas vivem os anos a mais além daqueles 

estimados pela expectativa de vida foi o que motivou especialistas de 

diversas áreas do conhecimento a estudar qualidade de vida. 

O grupo de estudos da qualidade de vida da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) definiu qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de 

sua posição na vida, no contexto de sua cultura e no sistema de valores em 

que vive e em relação a suas expectativas, seus padrões e suas 

preocupações”81. Este conceito implica considerar multidimensionalidade. 

Inclui aspectos de subjetividade, e a presença de dimensões positivas e 

negativas82. 

A importância do tema em termos de abrangência motivou 

especialistas da área a criarem o periódico “Quality of Life Research”, 

editado a partir do início dos anos 90 pela “International Society for Quality of 
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Life Research” (http://www.isoqol.org), englobando pesquisas de diversas 

áreas do conhecimento  interessadas em qualidade de vida83. 

 

 

3.4 Qualidade de vida relacionada à saúde 

 

A qualidade de vida relacionada à saúde implica, como o próprio nome 

remete, a aspectos diretamente associados à influência dos estados de 

saúde na vida das pessoas. Consideramos que a ênfase nas assertivas 

funcionalistas da qualidade de vida relacionada à saúde sejam mais 

adequadas no contexto da pesquisa em neurocirurgia e, por este motivo, a 

escolhemos como modelo conceitual. 

Fleck et al.82 a descrevem como extensão do impacto do processo de 

doença nos aspectos físicos, psicológicos e sociais da vida das pessoas, 

incluindo também o sentimento de viver e sentir-se bem. Nas palavras de 

Patrick e Erickson, “é o valor atribuído à duração da vida, modificado pelos 

prejuízos, estados funcionais e oportunidades sociais que são influenciados 

por doença, dano, tratamento ou políticas de saúde”84. 

Em 2001, ocorreram aperfeiçoamentos dos conceitos sobre este tema 

com a aprovação da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) pela Assembleia Mundial da Saúde85. Na 

ocasião, a OMS, por meio da “International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps”, traduzida para o Português como Classificação 

Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens86, definiu os 

termos deficiência (impairment), incapacidade (disability) e desvantagem 

(handicap) de forma a uni-los conceitualmente. A intenção foi englobar os 

assuntos que influenciam a saúde para mensurar sua importância em termos 

de modificação da qualidade de vida. Assim, deficiência refere-se à perda ou 

anormalidade psicológica, fisiológica ou anatômica de uma estrutura ou 

função; incapacidade é qualquer restrição ou dificuldade de desempenhar 

uma função decorrente de uma deficiência, e desvantagem é uma medida 

da consequência social da deficiência ou da incapacidade. O resultado 

http://www.isoqol.org/
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propôs uma classificação consistente e completa da funcionalidade humana 

em todas as suas dimensões, possibilitando, pela primeira vez, 

mensurações e coleta de dados de saúde comparáveis internacionalmente. 

Estas definições foram importantes porque delimitaram interpretações 

conceituais que atrapalhavam a compreensão do que, de fato, era 

mensurado pela qualidade de vida. De maneira geral, o termo qualidade de 

vida pode suscitar a interpretação que inclui fatores não médicos, como 

localização da residência, tempo e atividades de lazer, relações 

interpessoais, significado do trabalho, espiritualidade, entre outros aspectos 

da vida diária. De propósito e de fato, qualidade de vida corresponde à 

intersecção entre estes vários conceitos, mas não é sinônimo exclusivo de 

estado de saúde, estado funcional, incapacidade ou deficiência, ou bem-

estar, satisfação, felicidade, ou poder econômico, ou ambiental, ou espiritual. 

Cada um destes conceitos corresponde a um domínio e o mais genérico 

deles, a saúde, traz particular importância para os indivíduos. Daí a criação 

do termo qualidade de vida relacionada à saúde. 

A qualidade de vida relacionada à saúde corresponde às dimensões de 

funcionamento físico, funcionamento emocional, funcionamento social, 

padrão de desempenho, dor e outros sintomas87. 

Como mencionado acima, diferentes aspectos da qualidade de vida 

são chamados domínios. Os instrumentos que se propõem a medir a 

qualidade de vida podem mensurar diferentes domínios dependendo da 

base conceitual proposta pelo estudo. Por exemplo, a avaliação da 

qualidade de vida também pode ter três propósitos: discriminativo, preditivo, 

avaliativo88. Informações mais aprofundadas são necessárias para 

interpretação global das pontuações de conceito tão complexo quanto os 

domínios que compõem a qualidade de vida89. Por esta razão, a maioria dos 

pesquisadores escolhe analisar a qualidade de vida nos seus aspectos 

multidimensionais90. 

O consenso geral mais comum é de que, pelo menos, quatro 

dimensões deverão ser incluídas na avaliação da qualidade de vida 

relacionada à saúde: física, funcional, psicológica e social. A dimensão da 
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saúde física se refere, em princípio, aos sintomas relacionados à doença e 

ao tratamento. A saúde funcional corresponde aos autocuidados, à 

mobilidade e ao nível de atividade física, assim como a capacidade de 

conduzir vários papéis relacionados à família e ao trabalho. As funções 

cognitivas e emocionais, e a percepção da saúde geral, bem-estar, 

satisfação com a vida e felicidade são componentes centrais no domínio da 

vida psicológica91. O funcionamento social inclui avaliação dos aspectos 

qualitativos e quantitativos dos contatos, e interações sociais91. 

Alguns pesquisadores preferem mensurar os domínios por duas 

dimensões, objetivas e subjetivas92. Outros, como McKenna e Whaley, 

identificaram duas abordagens para medir a qualidade de vida, que são a 

funcionalista e a baseada nas necessidades. Em outras palavras, inclui os 

modelos de função e satisfação93.  

 

 

3.5 Qualidade de vida em pacientes cirúrgicos 

 

Da Antiguidade até os dias atuais, os cirurgiões sempre conviveram 

com obstáculos relacionados à intervenção sobre a integridade anatômica 

do corpo humano. Três eventos na história da Medicina revolucionaram 

completamente a prática da cirurgia, dos quais o mais antigo foi o controle 

da hemorragia, depois o controle da dor e, por último, o controle da 

infecção94. A necessidade de compreensão dos efeitos das cirurgias 

culminou com a primeira proposta de escala para avaliação de sintomas 

relacionados aos procedimentos cirúrgicos, que foi introduzida para análise 

das cirurgias de estômago em 194895. Este estudo foi muito emblemático 

porque motivou cirurgiões a buscarem técnicas que pudessem corresponder 

às expectativas de melhora dos sintomas que eram referidos como 

importantes para os pacientes. A consequência disso foi a publicação da 

primeira proposta de estudo para avaliar a interferência dos sintomas no 

bem-estar dos pacientes após cirurgia do estômago em 196496. Outro ponto 

marcante desta evolução aconteceu em 1978 com estudo pioneiro sobre 
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qualidade de vida após gastrectomia em pacientes com câncer de 

estômago97.  

A partir de então, avaliar o resultado cirúrgico sempre foi assunto de 

crescente interesse entre os cirurgiões. Existem muitas razões para explicar 

porque os cirurgiões estão cada vez mais interessados em medir os 

resultados de seus tratamentos. Conhecer como a intervenção cirúrgica 

afeta o processo da doença ou a saúde do paciente é um desejo comum. 

Por exemplo, determinar se o procedimento cirúrgico é efetivo pode 

proporcionar informações importantes para os pacientes quanto aos 

resultados esperados dos seus tratamentos. Comparar resultados dos 

tratamentos em estudo clínico pode indicar a extensão que uma intervenção 

é melhor que outra. Para citar outras razões contemporâneas, estão: 

monitorar os resultados dos pacientes, direcionar, em larga escala, os 

gestores da área da saúde, os financiadores e as sociedades cirúrgicas98. A 

despeito de muitos motivos específicos para se medir os resultados 

cirúrgicos, é importante que eles reflitam os efeitos dos cuidados em saúde 

que sejam significativos para os pacientes. Por exemplo, a busca pela 

melhora na qualidade de vida é a principal razão para que os pacientes 

busquem tratamentos cirúrgicos99. Contudo, médicos e pacientes diferem 

muito suas opiniões em termos de compreensão do significado de qualidade 

de vida100. Uma possível explicação para esta discrepância é que o termo 

qualidade de vida remete a interpretações amplas, conforme mencionado no 

item acima. 

Várias medidas podem ser utilizadas para analisar os resultados dos 

tratamentos cirúrgicos. O desfecho de mortalidade sempre foi muito 

valorizado na literatura cirúrgica, mas tem sido menos frequentemente 

explorado nas publicações cirúrgicas de vanguarda. Uma medida de 

resultado contemporânea na área cirúrgica analisa diferentes níveis de 

incapacidades dos sobreviventes, ou seja, se aprofunda nos aspectos da 

morbidade. Neste contexto, as medidas de resultados cirúrgicos podem ser 

analisadas a curto e longo prazo99. Os resultados cirúrgicos a curto prazo 

são o foco dos principais estudos de praticamente todas as áreas cirúrgicas 
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nos últimos anos em decorrência da valorização dos conceitos de cirurgia 

programada para minimizar a lesão aos tecidos com uso de novas 

tecnologias. Este novo ramo da cirurgia foi oficialmente aceito em 1987, 

quando o urologista inglês John Ewart Alfred Wickham introduziu o conceito 

de “keyhole surgery”, propondo o termo cirurgia minimamente invasiva101. 

Estes procedimentos se propõem a causar menos dor e incapacidades no 

período imediato ao procedimento cirúrgico. No entanto, permanece, na 

atualidade, a dúvida sobre os efeitos de longo prazo para atingir estes 

propósitos de curto prazo. Entre as medidas a longo prazo, estão a 

reincidência ou a recorrência dos sintomas que podem auxiliar a 

compreensão dos efeitos das intervenções cirúrgicas ao longo do tempo. 

 

 

3.5.1 Medidas de curto prazo 

 

As medidas de resultados utilizadas para avaliações dos 

procedimentos cirúrgicos de curto prazo podem ser categorizadas como 

medidas clínicas, de convalescença, de funcionalidade e de utilização. As 

medidas clínicas avaliam os sintomas (por exemplo, dor), consumo de 

analgésicos e complicações cirúrgicas. As medidas de funcionalidade 

incluem as de convalescença, que avaliam o tempo para retorno ao trabalho 

e o tempo para reassumir as atividades habituais, e quão adequadas estão 

as funções físicas dos pacientes. 

No entanto, estas medidas não necessariamente avaliam os efeitos 

dos resultados de saúde que são significativos para os pacientes. Por 

exemplo, conhecer as possíveis complicações cirúrgicas é um tema 

importante para os pacientes e pouco explorado pelos cirurgiões102. Um dos 

motivos é a falta de definição para estes termos. Evento adverso é qualquer 

evento inesperado ou indesejado ocorrido como resultado direto ou indireto 

de um procedimento cirúrgico, complicação é a doença ou disfunção, que, 

como consequência direta ou indireta de um procedimento cirúrgico, mudará 

o resultado esperado pelo paciente. Ou seja, complicação pode ser uma 
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consequência de um evento adverso, mas um evento adverso pode ocorrer 

sem promover complicações102. 

Outros problemas, como o uso e interpretação dos resultados de curto 

prazo, que podem não indicar o estado funcional103,104, e que, 

frequentemente, são confundidos com atitudes associadas à busca de 

compensações105. 

 

 

3.5.2 Medidas de longo prazo 

 

As medidas de longo prazo estão representadas pelos efeitos tardios 

dos procedimentos cirúrgicos, principalmente segundo aspectos funcionais, 

o que inclui as análises de qualidade de vida99. 

 

 

3.6 Qualidade de vida em neurocirurgia 

 

A avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde no contexto das 

especialidades cirúrgicas tem crescido exponencialmente nos últimos 

anos106. Ainda assim, este assunto é pouco estudado. Os resultados sobre 

qualidade de vida representam somente 14,8% das publicações de revistas 

cirúrgicas de alto impacto107. Neste estudo, os autores selecionaram 770 

artigos entre 2008 e 2012, e identificaram que os jornais britânicos escrevem 

mais sobre qualidade de vida do que os norte-americanos107. 

Na área da cirurgia neurológica, uma das primeiras menções ao tema 

teve início na década de 1970. Entre as primeiras publicações, destaca-se o 

questionamento dos resultados cirúrgicos da espinha bífida quanto à 

sobrevida e à qualidade de vida resultante108. Em seguida, com o objetivo de 

controlar o sintoma doloroso em pacientes com dor oncológica, foi proposto 

o tratamento neurocirúrgico para maximizar a qualidade de vida restante109. 

Somente na década de 1990 é que houve preocupação em garantir 

critérios psicométricos para utilização de escalas de qualidade de vida em 
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neurocirurgia. O primeiro questionário desenvolvido foi criado para avaliação 

da qualidade de vida em pacientes submetidos à cirurgia para epilepsia [ESI-

55]110. Testes psicométricos deste instrumento demonstraram bons critérios 

metodológicos e, a partir de então, resultaram em outros estudos adequados 

sobre o assunto111-113. 

Não obstante, incongruências conceituais se mantiveram por muitos 

anos pela utilização da escala de Karnofsky114 como sinônimo de qualidade 

de vida em neurocirurgia. Esta escala representa avaliação de estado de 

saúde unidimensional e não deve ser empregada de forma sinonímica115,116, 

fato que foi corrigido em seguida117. 

Medidas de resultados mais elaborados em neurocirurgia representam 

etapa primordial do desenvolvimento da especialidade, mas que foram 

tardiamente amadurecidos118. Poucos tratamentos da prática neurocirúrgica 

estão respaldados por resultados de estudos baseados em evidências 

científicas. Razões históricas, éticas, práticas e, possivelmente, agravadas 

pela longa curva de aprendizado cirúrgico da especialidade são justificativas 

sugeridas. Além disso, os protocolos de tratamento e as indicações 

cirúrgicas de doenças bastante comuns variam amplamente entre 

localidades no mesmo país e internacionalmente119,120. Faltam medidas de 

resultados orientadas para o paciente, por doenças específicas e genéricas. 

Por exemplo, análises comparativas poderiam proporcionar soluções, ao 

menos temporárias, desde que os dados coletados fossem de alta 

qualidade, que as medidas de resultados fossem relevantes, que houvesse 

variados tipos de casos e que a população estudada fosse composta por 

grande amostra de pacientes121. 

Pesquisa bibliométrica de artigos neurocirúrgicos publicados desde 

1982 até 2002 demonstrou que o desenho metodológico tipo relato de caso 

foram os mais comuns, com pequeno aumento de estudos do tipo 1 e 2122. 

Outro estudo bibliométrico entre 2000 e 2004 demonstrou que houve 

aumento de 102% dos artigos mencionando qualidade de vida na área da 

cirurgia espinal, mas com predomínio de erros metodológicos pelos critérios 

de Velanovich123.  
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3.7 Qualidade de vida em doenças cirúrgicas espinais 

 

A primeira utilização do SF-36 em cirurgia da coluna vertebral foi 

direcionada para estudo da discectomia lombar demonstrando o perfil 

crônico na apresentação clínica desta afecção124. Em seguida, as 

propriedades psicométricas deste questionário foi testada nestas doenças, 

comprovando sua validade e consistência interna125. 

Desde 1985, o Food and Drug Administration (FDA) nos EUA 

recomenda que a avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde deva 

ser realizada em todos os estudos relacionados ao câncer126. 

Os recentes avanços na terapêutica das doenças oncológicas têm 

colocado médicos e pacientes diante de numerosas alternativas de 

tratamento. No entanto, estas opções não parecem apresentar vantagens 

em relação ao aumento da sobrevida quando comparadas entre si127-129. 

Além disso, a utilização de todas elas não se traduz em aumento da 

sobrevida, mas aumento dos custos em saúde. Na ausência de tais 

benefícios, a avaliação da qualidade de vida pode oferecer medida adicional 

de efetividade dos diferentes tratamentos. Informações sobre qualidade de 

vida podem auxiliar o direcionamento de programas efetivos de 

tratamento130, apontar caminhos para melhora das condições dos cuidados 

multidisciplinares131 e de reabilitação132, e, também, orientar o 

desenvolvimento de políticas públicas apropriadas43. 

O pequeno número de estudos de grupos de pacientes cirúrgicos 

publicados sobre NEIP esclarece o motivo pelo qual, até o momento, não 

foram desenvolvidas medidas de resultados clínicos apropriadas e acuradas 

para demonstrar a eficácia das diferentes intervenções terapêuticas 

atualmente disponíveis. Para que isto ocorra, são necessários estudos que 

analisem fatores biológicos e não biológicos com devida prudência133,134. 

A recuperação neurológica e funcional nem sempre está diretamente 

associada aos fatores relacionados à lesão tecidual medular135 e a presença 

do sintoma doloroso também não pode ser exclusivamente considerado 

como sinônimo de qualidade de vida ruim136,137. Por estes motivos, é 
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importante que instrumentos para avaliação da recuperação clínica funcional 

e de qualidade de vida sejam especificamente criados para analisar os 

pacientes com NEIP e que não se utilizem os mesmos recursos de avaliação 

para todas as doenças neurológicas, incapacidades gerais ou, por exemplo, 

para lesão medular traumática e não traumática. A necessidade de 

determinar os eventuais benéficos dos tratamentos das NEIP traz o desafio 

de padronizar medidas de resultados e conhecer como déficits neurológicos 

influenciam a qualidade de vida138. 

Na década de 1980, um estudo foi criado para descrever a qualidade 

de vida como objetivo primário do tratamento cirúrgico de pacientes com 

metástases vertebrais139. 

Degen et al.140 descreveram série prospectiva de 51 pacientes que 

foram submetidos à radiocirurgia para controle da dor em pacientes que já 

haviam realizado cirurgia para exérese destas neoplasias. Utilizaram o 

questionário SF-12 para avaliação da qualidade de vida. Identificaram 

controle da dor com melhora da qualidade de vida com este tratamento, no 

acompanhamento de 24 meses. 

Nakamura et al.141 descreveram série retrospectiva de 85 pacientes 

que foram submetidos à ressecação de neoplasias espinais intradurais com 

avaliação da qualidade de vida pelo SF-36. O objetivo do estudo foi avaliar 

presença de dor neuropática e a influência do sintoma álgico sobre a 

qualidade de vida destes pacientes. Encontraram associação entre a 

presença de dor neuropática e baixa qualidade de vida, com tempo médio de 

acompanhamento de 5,4 anos. 

 

 

3.8 Instrumentos de avaliação da qualidade de vida 

 
Os principais instrumentos genéricos, e mais utilizados, para avaliação 

da qualidade de vida relacionada à saúde, são o “The Medical Outcomes 

Study 36-item Short-Form Health Survey“, conhecido pelo acrônimo SF-36142 

e o “World Health Organization Quality of Life”, do acrônimo WHOQOL-

100143. 
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O questionário SF-36 foi traduzido e validado para a Língua 

Portuguesa, em 1997, por Ciconelli et al.49. Três subescalas do SF-36, 

funcionamento físico, papel físico, dor corporal correlacionam mais 

altamente com os componentes físicos e contribuem mais para a pontuação 

que resume o componente físico, enquanto que o componente mental 

correlaciona mais altamente com saúde mental, papel emocional e escala de 

função social que também contribuem mais para a pontuação que resume o 

componente mental53. 

 

 

3.9 Escalas específicas de avaliação 

 

As escalas específicas foram idealizadas para a avaliação das funções 

medulares tanto de doenças extradurais quanto intradurais. 

Existem cinco escalas específicas principais que são utilizadas para 

avaliar pacientes com NEIP. A escala de Aminoff-Logue50 é a mais antiga 

delas e foi originalmente criada em 1974 para descrição dos casos de 

malformações vasculares da medula espinal que tem comportamento clínico 

tumoral. Ela avalia e gradua marcha, micção e defecação separadamente. A 

escala de Cooper-Epstein144 foi desenvolvida em 1985 para avaliação de 

pacientes com tumores espinais intradurais primários analisando as funções 

medulares pela distinção entre déficits sensitivos e motores nas 

extremidades superiores e inferiores. A escala de Solero145 foi, 

originalmente, apresentada para análise dos resultados de pacientes com 

meningiomas espinais, e avalia predominantemente funções relacionadas a 

marcha e mobilidade. A escala de McCormick34 foi desenvolvida em 1990 

para avaliação de pacientes com neoplasias espinais intradurais 

intramedulares categorizando mobilidade, sensibilidade e espasticidade. A 

escala de Klekamp-Samii146 é a mais recente delas, e engloba sinais e 

sintomas da função medular, incluindo déficit sensitivo, disestesia, dor, 

déficit motor, marcha, e função vesical e intestinal. 
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A escala mais utilizada é a escala de McCormick. Ela descreve, em 

cada item, os sintomas medulares de modo detalhado. Desde sua 

publicação, é o instrumento mais utilizado para análise do estado clínico, 

estando presente em praticamente todos os artigos publicados sobre o tema. 
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4  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

4.1.1 Tipos de estudo 

 

Série de casos. 

Estudo de banco de dados coletado prospectivamente.  

Estudo de avaliação psicométrica de questionários. 

 

 

4.2 Planos de estudo 

 

Este estudo foi realizado na divisão de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo. 

As informações analisadas no departamento mencionado acima foram 

obtidas a partir de banco de dados coletado no Departamento de Neurologia 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, em estudo prospectivo observacional do tipo transversal iniciado em 

2009 e concluído em 2011. 

O referido estudo foi catalogado no Protocolo de pesquisa nº 1110/09, 

aprovado em sessão de 16 de dezembro de 2009, intitulado “Qualidade de 

vida em pacientes adultos submetidos à ressecação de neoplasias espinais”. 

Na ocasião, conforme deferimento da comissão de ética em pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, incluiu Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com 

normas internacionais e nacionais para estudos clínicos em humanos. 

O Quadro 1 ilustra o plano do estudo. 
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Quadro 1 – Plano do estudo 

 

 

 

4.2.1 Local do estudo 

 

Conforme esclarecido acima, a coleta dos dados foi realizada no 

Hospital das Clínicas e a análise dos dados foi realizada na Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. Descreveremos separadamente as 

etapas acima referidas. 

 

 

4.2.2 Etapa Hospital das Clínicas 

 

O estudo inicial foi realizado no Prédio dos Ambulatórios do Instituto 

Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo. Os pacientes foram recrutados, por conveniência, entre 

aqueles atendidos no ambulatório de Coluna Vertebral da Disciplina de 

Clínica Neurocirúrgica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
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da Universidade de São Paulo. Utilizando as listagens cirúrgicas realizadas 

pelo grupo de Coluna Vertebral, desde o ano de 2004, os pacientes foram 

selecionados de forma sequencial não aleatória para as avaliações. 

As informações clínicas foram coletadas durante entrevista e também 

com a análise dos prontuários de acordo com o protocolo do estudo (Anexo 

C). 

Foi realizado treinamento antes da aplicação das entrevistas com os 

pacientes selecionados para o estudo conforme orientação para se evitarem 

erros de interpretação147, mas não foi realizado estudo-piloto, embora seja 

recomendado148. 

Os participantes foram avaliados uma única vez, em entrevista 

conduzida por um avaliador exclusivo, utilizando modelo de entrevista 

estruturada dirigida. 

 

 

4.2.3 Critérios de inclusão 

 

Pacientes de ambos os gêneros com idade superior a 19 anos, pois a 

Organização Mundial da Saúde define adulto como um indivíduo com mais 

de 19 anos de idade e adolescente como um indivíduo com idade entre 10 e 

19 anos; 

Pacientes atendidos pelo grupo de coluna vertebral da divisão de 

clínica neurocirúrgica do Instituto Central do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 

Diagnóstico histopatológico estabelecido de neoplasia espinal 

intradural primária, segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde, 

2007149; 

Pós-operatório com evolução superior a seis meses da data da cirurgia 

para exérese da neoplasia em questão. 
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4.2.4 Critérios de exclusão 

 

Pacientes com doenças espinais intradurais não neoplásicas, incluindo 

malformações vasculares espinais; 

Pacientes com doenças neoplásicas espinais intradurais secundárias a 

câncer sistêmico ou metastáticas de origem encefálica; 

Distúrbios psiquiátricos e/ou cognitivos que possam interferir nos 

mecanismos de linguagem e compreensão, impedindo comunicação mínima 

adequada para a entrevista proposta; 

Outras comorbidades graves que pudessem interferir, de alguma 

forma, na qualidade de vida. 

 

 

4.3 Cálculo do tamanho da amostra 

 

Na ocasião do estudo, calculou-se, por meio da “Fórmula de 

Cochran”150, que estima o tamanho da amostra para estudo de casos-

controle, que o tamanho mínimo de 97 elementos amostrais era o número 

necessário de casos para se atingir os objetivos propostos no estudo. 

Os parâmetros levados em consideração para o cálculo do tamanho da 

amostra neste estudo foram: ‘n’, ‘t’, ‘d’ e ‘P’, conforme descrevemos abaixo: 

 

‘n’ = tamanho da amostra desejada; 

‘t’ = abcissa da curva Normal determinada por uma área de tamanho ‘α’ 

(alfa), que é o risco considerado para que a margem de erro adotada seja a 

menor possível; 

‘d’ = margem de erro adotado, ou, também, chamada de precisão 

adotada; 

‘P’ = proporção de ocorrência do fato observado, que, neste caso, vale, 

aproximadamente, 25 / 1.000.000 (maior valor de prevalência observada). 
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Considerando-se uma distribuição Normal para P, podemos adotar t = 

1,96, o que significa que a área sob a curva normal era tamanho aproximado 

de 0,050; além disso, podemos adotar a margem de erro de 0,10%; P foi 

fixado em 0,0025% (0,000025) e, portanto, (1-P) vale 99,9975% (0,999975). 

A significância estatística da Fórmula de Cochran valeu 5% (0,050) e 

não havia poder estatístico previamente calculado. 

Nossa escolha de tamanho da amostra também está de acordo com o 

número mínimo de 50 indivíduos para haja representatividade nos estudos 

de questionários de saúde151. 

 

 

4.3.1 Seleção dos participantes 

 

Uma vez por semana (quarta-feira) no período da manhã, o 

entrevistador dirigia-se ao Ambulatório de Coluna Vertebral da Divisão de 

Clínica Neurocirúrgica do Departamento de Neurologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, localizado no prédio dos 

ambulatórios, no sexto andar, bloco quatro, sala 13. O autor, então, 

solicitava à equipe de enfermagem do setor a relação dos pacientes 

agendados para atendimento médico ambulatorial naquele dia. De posse da 

lista de pacientes agendados, dava início à coleta de dados. 

 

 

4.3.2 Coleta de dados 

 

As entrevistas com os participantes foram realizadas seguindo a rotina 

abaixo: 

 

a) O entrevistador chegava ao ambulatório cerca de trinta minutos 

antes do início das consultas de rotina que eram agendadas para 

8h. Pela análise da lista de pacientes agendada naquele dia, 

confirmava a presença do prontuário médico de cada paciente. 
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Pela análise do prontuário, conferia o diagnóstico cirúrgico e, 

então, selecionava aqueles com relatório anatomopatológico 

impresso que designava doença neoplásica espinal intradural 

primária. Todos os casos eram confirmados pelo sistema eletrônico 

de dados (HC-MED) com resultado anatomopatológico de NEIP. 

Os critérios de inclusão e exclusão mencionados acima eram 

conferidos e, então, eram selecionados os nomes dos pacientes 

para entrevista. O paciente elegível era chamado na recepção e 

convidado a entrar na sala de consulta médica, respeitando-se a 

privacidade da avaliação clínica. O entrevistador explicava ao 

paciente a natureza da pesquisa e perguntava sobre a escolha de 

participar ou não dessa. No caso de não aceitar, era informado que 

não teria prejuízo em seu atendimento na clínica. Em caso de 

aceitar, seguia os itens referidos abaixo; 

b) Assinatura das duas cópias do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo B), sendo a primeira via entregue ao 

participante e a segunda arquivada para transcrição no banco de 

dados; 

c) Preenchimento do questionário inicial e avaliação neurológica com 

exame neurológico dirigido (Anexo C); 

d) Preenchimento do questionário de qualidade de vida SF-36 (Anexo 

D); 

e) Preenchimento das escalas de McCormick (Anexo E) e Aminoff-

Logue (deambulação, micção e defecação)(Anexo F). 

 

Para o preenchimento das escalas McCormick e Aminoff-Logue 

(deambulação, micção e defecação) e SF-36, o entrevistador entregava uma 

cópia das escalas para o participante e mantinha uma consigo; lia, então, em 

voz alta, o enunciado e as repostas, e pedia ao entrevistado para respondê-

las objetivamente. O entrevistador não interferiu nas escolhas das respostas 
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em nenhuma ocasião. No início e ao final da aplicação de cada escala, o 

entrevistador anotava o tempo gasto para o preenchimento completo 

dessas. 

O entrevistador utilizou regras orientadas para análise dos desfechos 

relatados por pacientes que enfatizam os procedimentos e leitura dos 

instrumentos utilizados152. 

 

 

4.3.3 Digitação dos dados 

 

Os dados foram digitados duas vezes no programa Excel com intuito 

de evitar erros de digitação153,154. 

 

 

4.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

Foram utilizados três instrumentos de medida de desfechos em saúde, 

sendo um genérico e dois específicos. O genérico foi o questionário de 

qualidade de vida SF-3649,142 e os específicos foram as escalas de 

McCormick34 e de Aminoff-Logue50. 

Estes instrumentos de medida foram escolhidos porque são confiáveis 

e válidos. 

A escala de McCormick consiste de quatro pontuações, variando de 1 a 

4, em que a função piora em sentido crescente. Ela analisa sintomas e 

sinais da função medular e radicular, especialmente em relação à 

capacidade de caminhar34. Esta escala foi escolhida porque é a mais citada 

entre a literatura neurocirúrgica para avaliação dos pacientes com NEIP e 

contempla a maior parte dos sintomas associados ao comprometimento 

medular. 

A escala de Aminoff-Logue consiste de três quesitos que avaliam a 

função mielorradicular pela marcha, micção e defecação. A marcha é 

pontuada de 1 a 5, e a micção e defecação de 1 a 3. Nos três quesitos, a 
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função piora em sentido crescente50. Esta escala foi escolhida porque, 

claramente, identifica, de modo simples, as manifestações das disfunções 

esfincterianas das doenças da medula espinal. 

 

 

4.4.1 Etapa Faculdade de Medicina 

 

A análise de banco de dados foi realizada na Divisão de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde do Departamento de Medicina Preventiva da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O protocolo de 

estudo foi catalogado pela comissão de ética e pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo CAAE: 

32532114.3.0000.0068, número do Parecer 782.441, aprovado em sessão 

de 08 de setembro de 2014, intitulado “Qualidade de vida em pacientes 

adultos submetidos à ressecação de neoplasias espinais primárias”. 

Os conceitos utilizados para esta etapa foram os descritos abaixo. 

O construto teórico para análise da qualidade de vida relacionada à 

saúde foi de assertiva avaliadora dentro da perspectiva funcionalista, 

incluindo os pontos de vista de multidimensionalidade, subjetividade, e a 

presença de dimensões positivas e negativas82 . Para tanto, foi utilizado o 

instrumento genérico SF-36. Foi realizada avaliação global do estado de 

saúde pelos oito domínios (capacidade funcional, limitação por aspectos 

físicos, dor, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde 

mental) avaliando as áreas de estado funcional e bem-estar do SF-3649. 

Este questionário tem pontuação final variando de 0 a 100 para cada 

domínio. 

Para a avaliação do desempenho deste instrumento, foram utilizados, 

também, em paralelo, outros instrumentos específicos para medir a função 

mielorradicular, as escalas de McCormick34 e de Aminoff-Logue50. 

Instruções claras para o avaliador utilizar a escala foram seguidas 

conforme descrição original do instrumento142 para melhorar a 

reprodutibilidade interobservador. Para minimizar as possibilidades de 
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discrepância, o examinador leu em voz alta e pausada os itens durante a 

entrevista com os pacientes e, então, esperava o paciente considerar aquele 

item que melhor se ajustava à condição dele na ocasião da entrevista155. 

A principal condição em estudo foi a qualidade de vida relacionada à 

saúde no período após a realização da cirurgia pelo instrumento genérico 

SF-3649,142 (Anexo D). 

A condição comparada foi a função neurológica medular e radicular 

avaliadas pelos instrumentos específicos, escala de McCormick34 (Anexo E) 

e escala de Aminoff-Logue50 (Anexo F). 

O desfecho medido foi a associação entre a qualidade de vida 

relacionada à saúde pelo instrumento genérico SF-36 [Brasil SF-36]49 e as 

funções neurológicas mielorradiculares pelos instrumentos específicos, 

escalas de McCormick34 e de Aminoff-Logue50, conforme a hipótese 

mencionada acima. 

A variável tempo decorrido entre a cirurgia e a avaliação foi controlada 

para interpretação dos dados coletados. Consideramos que o grupo de 

pacientes analisado teria qualidade de vida estável, pois os desfechos de 

funcionalidade são analisados após, pelo menos, seis meses do 

procedimento cirúrgico132. 

 

 

4.4.2 Avaliação psicométrica 

 

A análise psicométrica deste estudo se faz necessária em função das 

características do conceito de qualidade de vida relacionado à saúde 

escolhido para pesquisa. Uma vez que medidas subjetivas de domínios 

multidimensionais, frequentemente, extrapolam pretensões metodológicas 

para se tornar quantitativas, se justifica esta análise. Todavia, a utilização de 

pontuações se propõe a facilitar a apreciação acurada de determinada 

situação geral, por meio de poucas características, escolhendo parâmetros 

razoavelmente relevantes. O resultado definido na forma de pontuação 

significa redução da realidade e a despeito da longa lista de problemas e 
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limitações, a pontuação pode descrever uma população tornando-a 

comparável em alguma extensão156. 

A justificativa para utilização de métodos psicométricos se deve aos 

erros da percepção pessoal e do julgamento de fenômenos físicos. Por 

exemplo, a percepção do comprimento de uma linha, da altura de um som, 

da intensidade de um estímulo doloroso são características investigadas 

pela psicofísica, sendo chamados de estimativa da magnitude. A tradução 

quantitativa destes princípios de psicofísica foram incorporados à 

psicometria. Nas ciências da saúde, psicometria corresponde à aplicação de 

métodos psicofísicos para medir qualidades não mensuráveis por escalas 

físicas157-159. 

Não é objetivo desta dissertação aprofundar a discussão sobre este 

tema metodológico e, por este motivo, nos restringiremos a seguir 

orientações de estudos mais recentes que fizeram apontamentos 

considerados adequados para orientar a realização de estudos de qualidade 

de vida relacionada à saúde106,160 (Quadro 2) 

 
Quadro 2 – Descrição das propriedades psicométricas e suas definições 

Propriedades Definições 

Validade de conteúdo 
Analisa a medida em que o domínio de interesse é 
exaustivamente provado. 

Consistência interna 
Analisa a medida em que os itens no questionário 
estão correlacionados. 

Validade de critério 
Pretende determinar a adequação do modelo para 
mensurar o que se propõe a medir. 

Validade de construto 
Examina a medida em que os conceitos de interesse 
são compreensivelmente representados pelos itens no 
questionário. 

Reprodutibilidade 
Corresponde ao grau em que medidas repetidas nas 
mesmas pessoas (teste e reteste) proporciona 
respostas semelhantes. 

Responsividade 
Capacidade de um questionário em detectar alterações 
clínicas importantes ao longo do tempo, mesmo que 
estas alterações forem mínimas. 

Efeito solo e teto 
Estão presentes se mais do que 15% das respostas 
obtidas estão abaixo ou acima da pontuação possível, 
respectivamente. 

Interpretabilidade 
É definido como o grau em que se pode atribuir 
significado qualitativo para as pontuações quantitativas. 
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Os principais métodos psicométricos para análise de instrumentos de 

coleta de dados em saúde são aqueles que avaliam a confiabilidade, e a 

validade de construto e de critério156,157. 

 

 

4.4.3 Confiabilidade 

 

A confiabilidade é um aspecto importante para avaliar a qualidade de 

um instrumento de coleta de dados. Ela refere-se à extensão na qual a 

variabilidade medida em um item reflete o verdadeiro item, em vez de um 

erro aleatório. Em outras palavras, até que ponto a medida oferece 

resultados acurados ou consistentes156,157. 

Uma forma de analisar a confiabilidade é testar a consistência interna, 

que significa avaliar as dimensões que os itens de um questionário medem o 

mesmo fenômeno. Isto é necessário porque uma escala composta por uma 

série de itens deve medir um atributo de interesse de modo exclusivo. Desta 

forma, um instrumento de coleta de dados é considerado com consistência 

interna quando seus itens estão todos medindo a mesma característica, em 

uma única aplicação.  

A verificação da consistência interna pode ser testada pela análise do 

valor do coeficiente alfa de Cronbach161,162. Esse coeficiente é baseado no 

número de itens de uma escala e a homogeneidade de cada item é definida 

como a média de todas as correlações entre os itens dela. Reflete até que 

ponto os itens têm uma variância similar quando mensurados.  

Optamos por avaliar o coeficiente de confiabilidade segundo os 

critérios psicométricos propostos por Nunnally159. Por este critério um valor > 

0,85 é considerado muito bom, ou seja, foram considerados adequados 

somente aqueles que atingiram muito boa confiabilidade. 
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4.4.4 Validade de construto e de critério 

 

A validade de um instrumento evidencia se o que está sendo medido é 

o que se pretende medir. Dizer que um instrumento é válido dá credibilidade 

a esse, pois traduz que ele é útil para a intenção a que se propõe. 

A validade de construto é a propriedade do método de mensuração 

descrever corretamente a extensão que a medida se relaciona com as 

variáveis de uma maneira consistente com a teoria. Significa que vários itens 

medindo o mesmo atributo tendem a fornecer a mesma informação e, assim, 

se correlacionam de perto um com o outro156,157. Portanto, hipóteses 

baseadas em teorias e na literatura são necessárias para que possam ser 

corroboradas. 

A validade de critério procura estabelecer relações entre as pontuações 

do instrumento em questão, com algum critério externo. Verifica se a 

qualidade do método de medida corresponde a outra observação de medir 

corretamente o mesmo fenômeno. Portanto, precisa haver um critério 

disponível e confiável no qual as medidas do instrumento em questão 

possam ser comparadas156,157. 

Optamos pelo SF-36 como critério padrão por possibilitar uma 

avaliação genérica da saúde a partir da percepção do indivíduo, fornecendo 

oito pontuações que variam de 0 a 100 pontos, representando os conceitos, 

mais frequentemente mensurados nos inquéritos de saúde.  

A validade de construto e de critério foi investigada analisando-se as 

correlações das pontuações das escalas de McCormick e Aminoff-Logue 

com as dimensões da saúde mensuradas pelo SF-36, utilizando o 

coeficiente de correlação de Spearman163,164 e a análise de variância do 

teste Kruskal-Wallis165. 
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4.4.5 Estudo estatístico 

 

Todos os dados obtidos foram transferidos em base de dados para 

análise estatística utilizando-se os programas Microsoft Excel 2007 e SPSS 

16. O nível de significância considerado foi p ≤ 0,05. 

 

 

4.4.6 Procedimentos éticos 

 

Este estudo seguiu todas as normas recomendadas pela comissão de 

ética em pesquisa do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Fica expressamente declarado que nenhum dado foi coletado 

prospectivamente após concluído o Protocolo de pesquisa nº 1110/09 

aprovado em sessão de 16/12/2009, intitulado “Qualidade de vida em 

pacientes adultos submetidos à resseção de neoplasias espinais”. Também 

fica explícito que a análise do banco de dados do Protocolo de pesquisa nº 

1110/09 realizada no departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo dispensa a carta de anuência do 

pesquisador responsável por tratar-se do mesmo pesquisador que também 

foi o orientador da presente dissertação.  

Também fica expressamente declarado que o presente estudo 

dispensa o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido porque este já 

havia sido incluído no protocolo de pesquisa mencionado acima. 

Estas informações estão dispostas no CAAE: 32532114.3.0000.0068, 

número do Parecer 782.441, de 08 de setembro de 2014. 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1  Análise descritiva dos dados 

 

Os dados demográficos e as características clínicas dos indivíduos 

estudados estão demonstrados na Tabela 1. A localização das lesões em 

relação à medula espinal demonstrou que 70% eram extramedulares e 30% 

intramedulares. Em relação ao tipo histológico, 33% eram schwanomas, 

24% meningiomas, 23% ependimomas, 5% cavernomas, 4% neurofibromas. 

Os demais 11% estavam distribuídos entre 1% hemangioblastoma, 

ganglioglioma. 

 

 

5.2 Dados elementares da amostra 
 

Tabela 1 – Características dos 100 pacientes com neoplasias espinais 
intradurais primárias – HCFMUSP, 2011 

Características Números 

Idade (anos) 
Média +- desvio padrão  42,32 

Variação  15-79 

Gênero feminino (%)   55 

Raça (%) 

Amarelo  2 

Branco  87 

Negro  2 

Pardo  1 

Mulato  8 

Incapacidade física   42 

Nível de educação (%) 

Analfabeto  2 

Primeiro grau incompleto  10 

Primeiro grau completo  16 

Fundamental  32 

Segundo grau incompleto  3 

Segundo grau completo  29 

Superior incompleto  1 

Superior completo  7 

continua 
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conclusão 

Características Números 

Estado civil 

Casados  55 

Viúvos  9 

Solteiros  29 

Divorciados  7 

Ocupação 

Desempregados  29 

Aposentados  9 

Do  lar  22 

Empregados  40 

Comorbidades/pacientes (%) 
Comorbidades  36 

Neurofibromatose  7 (casos) 

Localização 
Intramedulares  30 

Extramedulares  70 

Diagnóstico Tipo histológico específico 

Schwanoma 33 

Meningioma 24 

Ependimoma 23 

Cavernoma 5 

Neurofibroma 4 

Outros 11 

 

 

5.3 Análise inferencial dos dados 

 

Corroborando as características operacionais, uma revisão da literatura 

sobre o tema proposto neste estudo foi realizada para recuperar as citações 

na base de dados PubMed/Medline, na data de 9 de outubro de 2012. Na 

ocasião, não foram encontrados artigos científicos com o mesmo critério de 

elegibilidade entre as 481 citações recuperadas. A estratégia de busca 

utilizou metodologia para revisão sistemática de dados e foram escolhidos 

os seguintes booleanos e “MeSH”: ("spinal cord neoplasms"[MeSH Terms] 

OR ("spinal"[All Fields] AND "cord"[All Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) 

OR "spinal cord neoplasms"[All Fields]) AND (("quality of life"[MeSH Terms] 

OR ("quality"[All Fields] AND "life"[All Fields]) OR "quality of life"[All Fields]) 

OR ("Validation Studies"[Publication Type] OR "Validation Studies as 

Topic"[Mesh] OR "Evaluation Studies"[Publication Type] OR 

"Questionnaires"[Mesh])). 
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5.4 Escalas específicas e domínios de qualidade de vida pelo SF-36 

 

Houve correlação entre a escala de McCormick e a qualidade de vida 

pelo SF-36 (p = 0,001). Isto aconteceu em todos os oito domínios do 

questionário de qualidade de vida, incluindo capacidade funcional e limitação 

por aspectos físicos (p < 0,001), assim como estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos sociais, limitação por aspectos emocionais, saúde física 

e saúde mental (p < 0,05). 

Houve correlação entre a escala de Aminoff-Logue – deambulação e a 

qualidade de vida pelo SF-36 (p = 0,002). Todos os oito domínios do 

questionário de qualidade de vida foram significantes, incluindo capacidade 

funcional e aspectos sociais (p < 0,001), assim como limitação por aspectos 

físicos, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, limitação por 

aspectos emocionais, saúde física, saúde mental (p < 0,05).  

Houve correlação entre a escala de Aminoff-Logue – micção e a 

qualidade de vida pelo SF-36 (p = 0,024). Isto foi especialmente marcante 

para o domínio de capacidade funcional (p < 0,001), mas também para 

aspectos sociais e saúde física (p < 0,05). 

Houve correlação entre a escala de Aminoff-Logue – defecação e a 

qualidade de vida pelo SF-36 (p = 0,012), incluindo influência sobre a 

capacidade funcional (p < 0,001) e também sobre a vitalidade, aspectos 

sociais, limitação por aspectos emocionais, saúde física e saúde mental (p < 

0,05). 

 

 

5.5 Domínios de qualidade de vida pelo SF-36 e escalas específicas 

 

Houve correlação (p < 0,05) entre a qualidade de vida pelo SF-36 e as 

duas escalas específicas utilizadas, a de McCormick e de Aminoff-Logue nos 

seus três componentes, deambulação, micção e defecação. A maior 

consistência desta correlação aconteceu com o domínio de capacidade 

funcional (p < 0,001). 
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O domínio de aspectos sociais também foi consistente (p < 0,001) para 

a escala de McCormick e também para a de Aminoff-Logue, nos 

componentes de deambulação, micção e defecação (p = 0,006). 

O domínio de saúde física foi consistente (p < 0,001) para a escala de 

McCormick e a de Aminoff-Logue, também nos seus três componentes de 

deambulação, micção (p = 0,001) e defecação (p = 0,006). 

O domínio de limitação por aspectos físicos apresentou correlação com 

a escala de McCormick (p = 0,042) e de Aminoff-Logue, nos componentes 

de deambulação (p = 0,019), micção (p = 0,021), mas não com o 

componente defecação. 

O domínio de saúde mental apresentou correlação com a escala de 

Aminoff-Logue, componente micção (p = 0,025), mas não se correlacionou 

com a escala de McCormick e Aminoff-Logue, nos componentes 

deambulação e defecação. 

O domínio de estado geral de saúde apresentou correlação com a 

escala de McCormick (p = 0,049), mas não se correlacionou com a escala 

de Aminoff-Logue, em todos os seus componentes. 

Em termos de psicometria, a consistência interna entre as escalas 

específicas de McCormick e de Aminoff-Logue nos seus três componentes e 

a genérica representada pelo questionário SF-36 foi examinada utilizando o 

coeficiente de alpha Cronbach, resultando em valor de 0,891 (p < 0,001), o 

que foi considerado como bom. 

 

 

5.6 Escalas originais e modificadas 
 

As escalas específicas de McCormick e Aminoff-Logue consideram 

pacientes sem sintomas e com sintomas leves, como grau I, em suas 

concepções originais. No entanto, como em nossa amostra, havia pacientes 

assintomáticos, optamos por separá-los, modificando as escalas originais, 

criando, para os primeiros, a graduação zero. Nossa hipótese foi baseada na 

percepção clínica de que parecia haver diferenças entre eles em termos de 

resultados. 
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Analisando as escalas originais e modificadas, encontramos que 12,5% 

dos resultados foram diferentes. A concordância entre os resultados obtidos 

foi classificada como “muito boa concordância”, segundo Frias (20001). 

Portanto, como 87,5% dos resultados foram semelhantes, entendemos que 

não haveria motivação para sugerirmos a modificação das escalas originais, 

a não ser por algum aspecto específico que divergisse da avaliação feita 

acima. 

 

Tabela 2 – Resumo das pontuações do SF-36 entre os 100 pacientes com 
neoplasias espinais intradurais primárias – HCFMUSP, 2011 

SF-36 Domínios Pontuações 

Capacidade funcional 39,2 

Aspectos físicos 36,5 

Dor 42,0 

Estado geral da saúde 61,7 

Vitalidade 53,5 

Aspectos sociais 57,6 

Aspectos emocionais 57,8 

Saúde mental 55,4 

Resumo do componente físico 46,8 

Resumo do componente mental 54,2 

Total 50,5 

 

 

                                                
1
 Frias AC. Estudo de confiabilidade do levantamento do epidemiológico em saúde bucal no 

estado de São Paulo 1998 [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, 
Universidade de São Paulo; 2000. 
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Tabela 3 – Resumo das pontuações do SF-36 e confiabilidade da escala de 
McCormick entre os 100 pacientes com neoplasias espinais intradurais 
primárias – HCFMUSP, 2011 

SF-36 
Domínio 

McCormick n Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 
Percentil 

25 
Percentil 50 
(Mediana) 

Percentil 
75 

Sig. (p)* 

Capacidade 
funcional 

1 36 60,97 28,23 0,00 100,00 36,25 67,50 83,75 

< 0,001 

2 36 33,89 23,94 5,00 90,00 15,00 25,00 52,50 

3 11 31,36 20,99 5,00 75,00 20,00 25,00 40,00 

4 17 9,41 7,05 0,00 20,00 2,50 10,00 15,00 

Total 100 39,20 29,64 0,00 100,00 15,00 32,50 65,00 

Aspectos 
físicos 

1 36 50,69 43,30 0,00 100,00 0,00 50,00 100,00 

0,024 

2 36 26,39 35,33 0,00 100,00 0,00 0,00 50,00 

3 11 45,45 36,77 0,00 100,00 25,00 25,00 75,00 

4 17 22,06 30,47 0,00 100,00 0,00 0,00 37,50 

Total 100 36,50 39,32 0,00 100,00 0,00 25,00 75,00 

Dor 

1 36 62,22 26,35 23,00 100,00 45,00 61,25 89,38 

0,327 

2 36 53,68 27,74 0,00 100,00 25,00 56,25 75,63 

3 11 66,36 25,80 33,00 100,00 45,00 57,50 100,00 

4 17 51,76 24,97 10,00 100,00 32,50 47,50 71,25 

Total 100 57,83 26,70 0,00 100,00 33,75 57,50 79,38 

Estado geral 
da saúde 

1 36 60,71 16,26 25,00 90,00 52,08 60,42 72,92 

0,008 

2 36 46,35 19,57 13,00 88,00 31,25 45,83 56,25 

3 11 53,98 22,02 17,00 92,00 39,58 47,92 70,83 

4 17 52,94 13,78 21,00 75,00 43,75 58,33 62,50 

Total 100 53,48 18,60 13,00 92,00 41,67 54,17 64,58 

Vitalidade 

1 36 60,14 22,91 20,00 95,00 36,25 62,50 80,00 

0,076 

2 36 47,36 23,35 0,00 85,00 30,00 55,00 65,00 

3 11 55,45 21,03 15,00 85,00 50,00 60,00 65,00 

4 17 62,06 19,45 20,00 85,00 45,00 65,00 80,00 

Total 100 55,35 22,88 0,00 95,00 36,25 57,50 75,00 

Aspectos 
sociais 

1 36 72,92 28,27 0,00 100,00 50,00 75,00 100,00 

0,002 

2 36 51,39 30,00 0,00 100,00 37,50 50,00 75,00 

3 11 51,14 28,20 13,00 100,00 25,00 62,50 75,00 

4 17 42,65 28,32 0,00 100,00 18,75 37,50 62,50 

Total 100 57,63 30,87 0,00 100,00 37,50 56,25 84,38 

continua 
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conclusão 

SF-36 
Domínio 

McCormick n Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 
Percentil 

25 
Percentil 50 
(Mediana) 

Percentil 
75 

Sig. (p)* 

Aspectos 
emocionais 

1 36 45,37 37,50 0,00 100,00 0,00 33,33 66,67 

0,004 

2 36 29,63 37,19 0,00 100,00 0,00 16,67 33,33 

3 11 78,79 34,23 0,00 100,00 66,67 100,00 100,00 

4 17 37,25 37,05 0,00 100,00 0,00 33,33 66,67 

Total 100 42,00 39,25 0,00 100,00 0,00 33,33 66,67 

Saúde 
mental 

1 36 65,88 24,29 5,00 100,00 48,75 70,00 89,58 

0,089 

2 36 54,58 23,66 0,00 100,00 35,42 55,83 73,75 

3 11 72,42 21,99 37,00 97,00 53,33 80,00 95,00 

4 17 60,78 21,72 20,00 92,00 50,83 60,00 81,67 

Total 100 61,67 23,86 0,00 100,00 45,42 60,83 81,25 

Resumo do 
componente 

físico 

1 36 58,65 23,58 18,00 95,00 37,97 59,01 77,53 

< 0,001 

2 36 40,08 20,15 6,00 80,00 22,99 36,77 51,95 

3 11 49,29 15,09 23,00 66,00 36,56 52,29 64,38 

4 17 34,04 10,75 16,00 51,00 24,32 33,75 43,44 

Total 100 46,75 21,86 6,00 95,00 30,39 42,34 65,00 

Resumo do 
componente 

mental 

1 36 61,08 23,40 13,00 95,00 43,39 62,08 82,71 

0,015 

2 36 45,74 23,24 0,00 91,00 26,98 42,71 64,01 

3 11 64,45 17,75 24,00 89,00 61,88 66,25 74,38 

4 17 50,69 18,77 26,00 83,00 32,71 51,88 65,73 

Total 100 54,16 23,03 0,00 95,00 36,25 53,75 73,75 

Total 

1 36 59,86 22,63 17,00 93,00 41,46 61,51 80,59 

0,003 

2 36 42,91 20,28 3,00 83,00 26,29 42,14 57,07 

3 11 56,87 14,34 23,00 71,00 51,41 62,60 68,59 

4 17 42,37 13,28 22,00 64,00 30,36 44,06 56,22 

Total 100 50,46 21,08 3,00 93,00 32,20 50,05 66,39 

*Kruskal-Wallis 
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Tabela 4 - Resumo das pontuações do SF-36 e confiabilidade da escala de 
Aminoff-Logue deambulação entre os 100 pacientes com neoplasias 
espinais intradurais primárias – HCFMUSP, 2011 

SF-36 
Domínio 

Aminoff-
Logue 

demabulação 
N Média 

Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 
Percentil 

25 
Percentil 50 
(Mediana) 

Percentil 
75 

Sig. (p)* 

Capacidade 
funcional 

1 35 60,71 28,96 0,00 100,00 37,50 70,00 82,50 

< 0,001 

2 32 37,50 24,36 5,00 90,00 15,00 35,00 55,00 

3 14 26,79 21,18 5,00 75,00 10,00 22,50 30,00 

4 3 23,33 2,89 20,00 25,00 22,50 25,00 25,00 

5 16 9,38 7,27 0,00 20,00 2,50 10,00 15,00 

Total 100 39,20 29,64 0,00 100,00 15,00 32,50 65,00 

Aspectos 
físicos 

1 35 50,00 43,72 0,00 100,00 0,00 50,00 100,00 

0,158 

2 32 27,34 35,56 0,00 100,00 0,00 0,00 50,00 

3 14 39,29 38,87 0,00 100,00 0,00 25,00 75,00 

4 3 33,33 38,19 0,00 75,00 12,50 25,00 50,00 

5 16 23,44 30,92 0,00 100,00 0,00 12,50 37,50 

Total 100 36,50 39,32 0,00 100,00 0,00 25,00 75,00 

Dor 

1 35 64,29 27,41 23,00 100,00 45,00 65,00 90,00 

0,324 

2 32 50,86 27,61 0,00 100,00 22,50 45,00 68,75 

3 14 61,96 22,00 23,00 100,00 45,00 57,50 77,50 

4 3 60,00 35,44 33,00 100,00 40,00 47,50 73,75 

5 16 53,59 24,58 10,00 100,00 38,75 47,50 71,25 

Total 100 57,83 26,70 0,00 100,00 33,75 57,50 79,38 

Estado geral 
da saúde 

1 35 60,89 16,35 25,00 90,00 53,13 60,42 72,92 

0,010 

2 32 45,25 19,50 13,00 88,00 30,21 43,75 55,21 

3 14 54,32 16,23 35,00 88,00 43,75 48,96 56,25 

4 3 49,31 38,43 17,00 92,00 28,12 39,58 65,63 

5 16 53,78 13,78 21,00 75,00 47,92 58,33 62,50 

Total 100 53,48 18,60 13,00 92,00 41,67 54,17 64,58 

Vitalidade 

1 35 60,57 22,32 20,00 95,00 42,50 65,00 80,00 

0,066 

2 32 47,03 24,06 0,00 85,00 30,00 55,00 65,00 

3 14 53,93 18,42 15,00 80,00 50,00 60,00 65,00 

4 3 40,00 39,05 15,00 85,00 17,50 20,00 52,50 

5 16 64,69 16,68 40,00 85,00 47,50 67,50 80,00 

Total 100 55,35 22,88 0,00 95,00 36,25 57,50 75,00 

Aspectos 
sociais 

1 35 73,93 28,98 0,00 100,00 50,00 75,00 100,00 

0,001 2 32 55,47 27,49 0,00 100,00 37,50 50,00 75,00 

3 14 45,54 28,84 0,00 100,00 25,00 37,50 62,50 

 

4 3 20,83 14,43 13,00 38,00 12,50 12,50 25,00 

 
5 16 43,75 28,87 0,00 100,00 18,75 43,75 62,50 

Total 100 57,63 30,87 0,00 100,00 37,50 56,25 84,38 

Aspectos 
emocionais 

1 35 46,67 38,94 0,00 100,00 0,00 33,33 66,67 

0,032 

2 32 26,04 32,50 0,00 100,00 0,00 16,67 33,33 

3 14 64,29 42,29 0,00 100,00 33,33 83,33 100,00 

4 3 66,67 57,74 0,00 100,00 50,00 100,00 100,00 

5 16 39,58 36,96 0,00 100,00 0,00 33,33 66,67 

Total 100 42,00 39,25 0,00 100,00 0,00 33,33 66,67 

continua 
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conclusão 

SF-36 
Domínio 

Aminoff-
Logue 

demabulação 
N Média 

Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 
Percentil 

25 
Percentil 50 
(Mediana) 

Percentil 
75 

Sig. (p)* 

Saúde 
mental 

1 35 64,19 23,98 5,00 100,00 49,17 65,00 83,33 

0,337 

2 32 56,98 25,31 0,00 100,00 38,33 58,33 76,67 

3 14 70,00 22,52 25,00 97,00 60,00 72,50 91,67 

4 3 47,78 12,73 37,00 62,00 40,83 45,00 53,33 

5 16 60,83 22,43 20,00 92,00 50,83 58,33 81,67 

Total 100 61,67 23,86 0,00 100,00 45,42 60,83 81,25 

Resumo do 
componente 

físico 

1 35 58,97 23,92 18,00 95,00 39,74 57,92 78,91 

0,003 

2 32 40,24 21,00 6,00 75,00 22,03 38,91 59,64 

3 14 45,59 15,24 18,00 66,00 33,85 46,20 57,81 

4 3 41,49 18,70 23,00 60,00 32,03 41,04 50,73 

5 16 35,05 10,25 16,00 51,00 27,50 33,85 43,44 

Total 100 46,75 21,86 6,00 95,00 30,39 42,34 65,00 

Resumo do 
componente 

mental 

1 35 61,34 23,49 13,00 95,00 44,79 62,71 81,98 

0,071 

2 32 46,38 23,37 0,00 91,00 27,08 42,71 63,33 

3 14 58,44 22,49 10,00 89,00 38,75 66,25 73,96 

4 3 43,82 20,63 24,00 65,00 33,33 43,13 53,96 

5 16 52,21 18,26 26,00 83,00 36,35 52,60 65,73 

Total 100 54,16 23,03 0,00 95,00 36,25 53,75 73,75 

Total 

1 35 60,16 22,84 17,00 93,00 45,68 62,24 80,44 

0,025 

2 32 43,31 21,02 3,00 83,00 26,33 40,42 59,24 

3 14 52,01 16,48 20,00 71,00 43,96 53,80 66,04 

4 3 42,66 19,67 23,00 63,00 32,68 42,08 52,34 

5 16 43,63 12,61 26,00 64,00 31,20 44,58 56,22 

Total 100 50,46 21,08 3,00 93,00 32,20 50,05 66,39 

*Kruskal-Wallis 

 

Tabela 5 - Resumo das pontuações do SF-36 e confiabilidade da escala de 
Aminoff-Logue micção entre os 100 pacientes com neoplasias espinais 
intradurais primárias – HCFMUSP, 2011 

SF-36 
Domínio 

Aminoff-
Logue 
micção 

N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 
Percentil 

25 
Percentil 50 
(Mediana) 

Percentil 
75 

Sig. (p)* 

Capacidade 
funcional 

1 79 46,33 29,23 0,00 100,00 20,00 40,00 75,00 

< 0,001 
2 7 15,00 8,17 5,00 25,00 10,00 10,00 25,00 

3 14 11,07 7,64 0,00 20,00 3,75 10,00 20,00 

Total 100 39,20 29,64 0,00 100,00 15,00 32,50 65,00 

Aspectos 
físicos 

1 79 41,77 40,77 0,00 100,00 0,00 25,00 75,00 

0,040 
2 7 17,86 27,82 0,00 75,00 0,00 0,00 25,00 

3 14 16,07 25,21 0,00 75,00 0,00 0,00 31,25 

Total 100 36,50 39,32 0,00 100,00 0,00 25,00 75,00 

continua 
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conclusão 

SF-36 
Domínio 

Aminoff-
Logue 
micção 

N Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 
Percentil 

25 
Percentil 50 
(Mediana) 

Percentil 
75 

Sig. (p)* 

Dor 

1 79 59,94 25,97 10,00 100,00 45,00 57,50 80,00 

0,290 
2 7 52,50 39,26 0,00 100,00 22,50 57,50 100,00 

3 14 48,57 23,18 10,00 90,00 30,00 45,00 68,13 

Total 100 57,83 26,70 0,00 100,00 33,75 57,50 79,38 

Estado geral 
da saúde 

1 79 54,17 18,33 17,00 90,00 41,67 54,17 66,67 

0,950 
2 7 53,27 25,23 13,00 92,00 39,58 50,00 75,00 

3 14 49,70 17,52 13,00 67,00 40,63 57,29 62,50 

Total 100 53,48 18,60 13,00 92,00 41,67 54,17 64,58 

Vitalidade 

1 79 56,33 21,79 5,00 95,00 40,00 60,00 75,00 

0,419 
2 7 40,71 34,09 0,00 85,00 10,00 40,00 85,00 

3 14 57,14 21,81 20,00 85,00 38,75 60,00 76,25 

Total 100 55,35 22,88 0,00 95,00 36,25 57,50 75,00 

Aspectos 
sociais 

1 79 62,97 30,19 0,00 100,00 37,50 62,50 100,00 

0,003 
2 7 39,29 32,62 0,00 100,00 12,50 37,50 50,00 

3 14 36,61 21,63 0,00 75,00 21,88 37,50 53,13 

Total 100 57,63 30,87 0,00 100,00 37,50 56,25 84,38 

Aspectos 
emocionais 

1 79 45,57 38,92 0,00 100,00 0,00 33,33 66,67 

0,166 
2 7 23,81 37,09 0,00 100,00 0,00 0,00 33,33 

3 14 30,95 40,22 0,00 100,00 0,00 0,00 66,67 

Total 100 42,00 39,25 0,00 100,00 0,00 33,33 66,67 

Saúde 
mental 

1 79 63,84 23,40 15,00 100,00 45,00 65,00 83,33 

0,260 
2 7 47,38 30,76 0,00 90,00 23,33 60,00 66,67 

3 14 56,55 21,10 5,00 88,00 47,92 54,17 73,33 

Total 100 61,67 23,86 0,00 100,00 45,42 60,83 81,25 

Resumo do 
componente 

físico 

1 79 50,55 22,09 13,00 95,00 33,23 48,54 68,85 

0,003 
2 7 34,66 20,51 6,00 60,00 18,02 33,75 51,88 

3 14 31,35 9,82 14,00 49,00 23,98 30,83 39,35 

Total 100 46,75 21,86 6,00 95,00 30,39 42,34 65,00 

Resumo do 
componente 

mental 

1 79 57,18 22,60 9,00 95,00 40,42 59,58 76,25 

0,042 
2 7 37,80 25,67 0,00 77,00 26,25 30,83 64,79 

3 14 45,31 19,63 13,00 83,00 27,45 42,71 63,91 

Total 100 54,16 23,03 0,00 95,00 36,25 53,75 73,75 

Total 

1 79 53,86 21,03 11,00 93,00 38,54 52,50 70,73 

0,013 
2 7 36,23 22,26 3,00 64,00 22,14 31,67 62,60 

3 14 38,33 12,88 17,00 57,00 29,39 35,08 49,84 

Total 100 50,46 21,08 3,00 93,00 32,20 50,05 66,39 

*Kruskal-Wallis 
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Tabela 6 - Resumo das pontuações do SF-36 e confiabilidade da escala de 
Aminoff-Logue defecação entre os 100 pacientes com neoplasias espinais 
intradurais primárias – HCFMUSP, 2011 

SF-36 
Domínio 

Aminoff-
Logue 

defecação 
N Média 

Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 
Percentil 

25 
Percentil 50 
(Mediana) 

Percentil 
75 

Sig. (p)* 

Capacidade 
funcional 

1 78 45,45 29,16 0,00 100,00 20,00 40,00 71,25 

< 0,001 
2 14 21,43 22,57 0,00 85,00 8,75 17,50 21,25 

3 8 9,38 6,78 0,00 20,00 2,50 10,00 13,75 

Total 100 39,20 29,64 0,00 100,00 15,00 32,50 65,00 

Aspectos 
físicos 

1 78 41,03 40,49 0,00 100,00 0,00 25,00 75,00 

0,092 
2 14 17,86 31,67 0,00 100,00 0,00 0,00 25,00 

3 8 25,00 29,88 0,00 75,00 0,00 12,50 50,00 

Total 100 36,50 39,32 0,00 100,00 0,00 25,00 75,00 

Dor 

1 78 60,58 25,99 10,00 100,00 45,00 57,50 80,00 

0,142 
2 14 46,61 27,54 0,00 100,00 22,50 45,00 65,00 

3 8 50,63 29,15 10,00 90,00 25,00 46,25 79,38 

Total 100 57,83 26,70 0,00 100,00 33,75 57,50 79,38 

Estado geral 
da saúde 

1 78 55,02 18,66 17,00 92,00 41,67 55,21 69,27 

0,066 
2 14 42,11 19,41 13,00 75,00 23,96 50,00 54,69 

3 8 58,33 7,13 46,00 67,00 52,08 59,38 64,06 

Total 100 53,48 18,60 13,00 92,00 41,67 54,17 64,58 

Vitalidade 

1 78 56,92 21,03 10,00 95,00 40,00 60,00 75,00 

0,013 
2 14 38,57 28,99 0,00 90,00 17,50 37,50 53,75 

3 8 69,38 12,66 50,00 85,00 57,50 70,00 82,50 

Total 100 55,35 22,88 0,00 95,00 36,25 57,50 75,00 

Aspectos 
sociais 

1 78 62,02 30,58 0,00 100,00 37,50 62,50 90,63 

0,021 
2 14 43,75 29,72 0,00 100,00 21,88 43,75 53,13 

3 8 39,06 23,56 0,00 75,00 25,00 37,50 59,38 

Total 100 57,63 30,87 0,00 100,00 37,50 56,25 84,38 

Aspectos 
emocionais 

1 78 46,58 39,24 0,00 100,00 0,00 33,33 100,00 

0,007 
2 14 11,90 21,11 0,00 67,00 0,00 0,00 33,33 

3 8 50,00 43,64 0,00 100,00 0,00 66,67 91,67 

Total 100 42,00 39,25 0,00 100,00 0,00 33,33 66,67 

Saúde mental 

1 78 63,85 22,90 15,00 100,00 47,50 64,17 83,33 

0,113 
2 14 47,26 28,87 0,00 97,00 27,08 50,00 67,92 

3 8 65,63 15,71 48,00 88,00 53,75 58,33 83,33 

Total 100 61,67 23,86 0,00 100,00 45,42 60,83 81,25 

continua 
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conclusão 

SF-36 
Domínio 

Aminoff-
Logue 

defecação 
N Média 

Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 
Percentil 

25 
Percentil 50 
(Mediana) 

Percentil 
75 

Sig. (p)* 

Resumo do 
componente 

físico 

1 78 50,52 21,89 13,00 95,00 33,39 49,01 67,37 

0,003 
2 14 32,00 19,03 6,00 81,00 19,97 30,47 38,13 

3 8 35,83 9,38 23,00 49,00 26,04 36,15 43,96 

Total 100 46,75 21,86 6,00 95,00 30,39 42,34 65,00 

Resumo do 
componente 

mental 

1 78 57,34 22,10 9,00 95,00 40,57 60,00 74,84 

0,006 
2 14 35,37 23,08 0,00 88,00 24,90 30,21 41,88 

3 8 56,02 17,74 28,00 83,00 40,63 58,54 66,41 

Total 100 54,16 23,03 0,00 95,00 36,25 53,75 73,75 

Total 

1 78 53,93 20,66 11,00 93,00 38,93 52,76 69,79 

0,004 
2 14 33,69 20,13 3,00 85,00 23,66 29,19 37,86 

3 8 45,92 10,90 30,00 57,00 34,06 46,48 56,45 

Total 100 50,46 21,08 3,00 93,00 32,20 50,05 66,39 

*Kruskal-Wallis 

 

Para avaliar a correlação entre o SF-36 e as escalas de McCormick, 

Aminoff deambulação, micção e defecação; foi utilizado o teste de Spearman 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Escalas de McCormick, Aminoff deambulação, micção e 
defecação – HCFMUSP, 2011 

SF-36 Domínios Estatística McCormick 
Aminoff 

deambulação 
Aminoff 
micção 

Aminoff 
defecação 

Capacidade 
funcional 

Correlação (r) -0,611 -0,642 -0,519 -0,434 

Significância estatística (p) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

N 100 100 100 100 

Aspectos físicos 

Correlação (r) -0,203 -0,234 -0,231 -0,130 

Significância estatística (p) 0,042 0,019 0,021 0,196 

N 100 100 100 100 

Dor 

Correlação (r) -0,101 -0,126 -0,133 -0,176 

Significância estatística (p) 0,315 0,210 0,187 0,080 

N 100 100 100 100 

continua 
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conclusão 

SF-36 Domínios Estatística McCormick 
Aminoff 

deambulação 
Aminoff 
micção 

Aminoff 
defecação 

Estado geral da 
saúde 

Correlação (r) -0,198 -0,193 -0,085 -0,106 

Significância estatística (p) 0,049 0,054 0,403 0,293 

N 100 100 100 100 

Vitalidade 

Correlação (r) -0,036 -0,070 -0,090 -0,067 

Significância estatística (p) 0,721 0,489 0,374 0,510 

N 100 100 100 100 

Aspectos sociais 

Correlação (r) -0,373 -0,441 -0,369 -0,272 

Significância estatística (p) < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,006 

N 100 100 100 100 

Aspectos 
emocionais 

Correlação (r) 0,013 -0,026 -0,137 -0,072 

Significância estatística (p) 0,901 0,797 0,174 0,477 

N 100 100 100 100 

Saúde mental 

Correlação (r) -0,048 -0,045 -0,098 -0,065 

Significância estatística (p) 0,638 0,659 0,332 0,522 

N 100 100 100 100 

Resumo do 
componente físico 

Correlação (r) -0,351 -0,373 -0,327 -0,271 

Significância estatística (p) < 0,001 < 0,001 0,001 0,006 

N 100 100 100 100 

Resumo do 
componente 

mental 

Correlation (r) -0,140 -0,190 -0,225 -0,157 

Significância estatística (p) 0,164 0,058 0,025 0,119 

N 100 100 100 100 

Total 

Correlação (r) -0,238 -0,280 -0,286 -0,211 

Significância estatística (p) 0,017 0,005 0,004 0,035 

N 100 100 100 100 

 

A análise da consistência interna para cada escala foi demonstrada 

utilizando o teste α-Cronbach considerando resultados acima de 0,7 como 

adequados (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Escalas de McCormick, Aminoff-Logue e SF-36 analisadas entre 
si para demonstração da consistência interna – HCFMUSP, 2011 

Variáveis n Alfa Cronbach 
Significância estatística 

(p) 

McCormick, Aminoff e SF-36 100 0,891 < 0,001 

 

O resumo do componente físico do SF-36 corresponde à medida geral 

do funcionamento físico relacionado à qualidade de vida. A relação entre 

esta medida e as pontuações obtidas pela escala de McCormick foram 

descritas considerando média e intervalo de confiança de 95% (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Resumo do componente físico do SF-36 em relação às 
pontuações  pela escala de McCormick – HCFMUSP, 2011 

 

 

A mesma relação foi testada para as pontuações obtidas pela 

subescala de Aminoff-Logue deambulação considerando média e intervalo 

de confiança de 95% (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Resumo do componente físico do SF-36 em relação às 
pontuações  pela escala de Aminoff-Logue deambulação – HCFMUSP, 2011 

 

 

A mesma relação também foi testada para as pontuações obtidas pela 

subescala de Aminoff-Logue micção (Gráfico 3) e defecação (Gráfico 4), 

considerando média e intervalo de confiança de 95%.  

 

Gráfico 3 – Resumo do componente físico do SF-36 em relação às 
pontuações  pela escala de Aminoff-Logue micção – HCFMUSP, 2011 
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Gráfico 4 – Resumo do componente físico do SF-36 em relação às 
pontuações  pela escala de Aminoff-Logue defecação – HCFMUSP, 2011 

 

 

Utilizamos as medianas de idade e de tempo de acompanhamento 

após o procedimento cirúrgico para produzir respectivas variáveis 

categóricas de interesse, criando duas faixas etárias e duas categorias de 

tempo pós-cirúrgico, para analisar possíveis diferenças nos resultados. 

Aplicando análise de variância multivariada, observamos que, para a faixa 

etária, não houve modificação em relação à qualidade de vida pelo SF-36 (p 

= 0,151) e, também, não houve modificação para o tempo de 

acompanhamento após a cirurgia em relação à qualidade de vida pelo SF-36 

(p = 0,761). Sendo assim, os efeitos destas variáveis podem ser 

considerados como um todo e não separados em relação à qualidade de 

vida pelo SF-36, ou seja, para a média de idade de 42,3 +- 11,2 anos          

(+- DP) e para o tempo médio de acompanhamento após a cirurgia de 20 

meses. 

Em relação ao gênero, houve modificação dos resultados em relação à 

qualidade de vida pelo SF-36, apenas para o domínio de dor (p = 0,017) 

influenciando o sexo feminino.  
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6  DISCUSSÃO 

 

 

As questões relativas à qualidade de vida vêm despertando interesse 

para o campo das especialidades cirúrgicas em função de suas implicâncias 

individuais, sociais e econômicas99. A contribuição do SF-36 no estudo e 

avaliação da qualidade de vida se dá pelo seu valor em representar os 

conceitos, mais frequentemente mensurados nos inquéritos populacionais49. 

Nossos dados demonstram o impacto que as NEIP têm sobre a 

percepção de saúde dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico. A 

gravidade desta influência é claramente aparente pelas pontuações do SF-

36, com 50,5 para pontuação global e 46,3 para o estado físico funcional. 

Estes achados são concordantes com outros autores, como Fanuele et 

al.,52 que avaliaram a qualidade de vida de 17.774 pacientes acompanhados 

em vários centros especializados em doenças da coluna vertebral nos EUA. 

O estado físico funcional descrito pelo resumo do componente físico do SF-

36 foi de 30,4 +- 9,95 (DP) comparado com 50,0 +- 10,00 da população geral 

do mesmo país estudado. 

Schwab et al.166 avaliaram prospectivamente a qualidade de vida de 49 

pacientes adultos com escoliose e ângulo de Cobb maiores que 10° e 

compararam com população de norte-americanos normais e com outras 

doenças. As pontuações do SF-36 foram menores do que em outras 

doenças da coluna vertebral como lombalgia, demonstrando o claro impacto 

na percepção de saúde física e mental nos casos de escoliose. 

Pahl et al.167 avaliaram um banco de dados que registra as doenças da 

coluna vertebral nos EUA analisando a qualidade de vida de 11.029 

pacientes. Eles escolheram analisar os quatro principais diagnósticos dessa 

amostra, totalizando 4.442 casos de hérnia discal lombar com ciática, 

estenose degenerativa do canal lombar sem deformidade, espondilolistese 

degenerativa e lombalgia por degeneração do disco intervertebral. O estudo 

concluiu o impacto negativo destes diagnósticos sobre a qualidade de vida, 
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especialmente em pacientes jovens com dor ciática por herniação discal 

lombar.  

Estes dados demonstram que as doenças da coluna vertebral têm 

impacto relevante no estado de saúde dos pacientes e que, no presente 

estudo, estão menos prejudicados que a maioria de outras doenças 

comparadas, exceto para os casos de dor ciática que foram submetidos ao 

tratamento cirúrgico. 

As maiores consistências encontradas em nosso estudo foram 

decorrentes da análise de correlação entre a escala de McCormick e a 

qualidade de vida pelo SF-36 (p = 0,001). Isto foi especialmente 

representativo para os domínios de capacidade funcional e limitação por 

aspectos físicos (p < 0,001). Considerando a escala de Aminoff-Logue no 

quesito deambulação, os domínios de capacidade funcional e aspectos 

sociais foram marcantes (p < 0,001). O mesmo acontecendo para os 

quesitos micção e defecação, e para o domínio de capacidade funcional (p < 

0,001). 

Em termos de domínios de qualidade de vida pelo SF-36 e a correlação 

com as escalas específicas, encontramos forte consistência da capacidade 

funcional (p < 0,001) com as de McCormick e de Aminoff-Logue nos seus 

três componentes de deambulação, micção e defecação. Do ponto de vista 

do domínio de aspectos sociais, isto também foi marcante para a escala de 

McCormick (p < 0,001). Em relação ao domínio de saúde física, a escala de 

McCormick foi consistente (p < 0,001), assim como a de Aminoff-Logue nos 

componentes de deambulação e micção (p = 0,001). 

No aspecto psicométrico da análise, a consistência interna entre as 

escalas específicas de McCormick e de Aminoff-Logue, e a genérica de 

qualidade de vida SF-36, considerando o coeficiente de alpha Cronbach, foi 

boa, resultando valor consistente de 0,891 (p < 0,001). 

Outras doenças da coluna vertebral também suscitaram a mesma 

surpresa quanto à influência na qualidade de vida52,166,167.  
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O quadro abaixo demonstra as comparações do resumo do 

componente físico do questionário de qualidade de vida SF-36 entre várias 

doenças, neurológicas e não neurológicas (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Comparações do resumo do componente físico do questionário 
de qualidade de vida SF-36 entre várias doenças, neurológicas e não 
neurológicas 

Doenças 
Resumo do 

componente físico 
Referências 

Norte-Americanos Normais 50,0 53 

Hérnia discal lombar (pós-operatório) 47,5 168 

Neoplasias espinais intradurais primárias 46,8 Presente estudo 

Cordoma da base do crânio 43,6 169 

Doença degenerativa cervical subaxial 42,23 170 

Lesão do plexo braquial 41,8 171 

Câncer 38,4 172 

Lúpus eritematoso sistêmico 37,1 173 

Doença de Parkinson 36,91 174 

Artroplastia de ombro 35,2 175 

Cervicalgia com cervicobraquialgia 35,1 176 

Doença pulmonar obstrutiva crônica 33,9 177 

Artroplastia de joelho 32,6 178 

Insuficiência cardíaca congestiva 31,0 179 

Doenças da coluna vertebral 30,4 52 

Artroplastia de quadril 29,0 180 

Tetraplegia traumática 28,3 181 

Mielopatia cervical espondilótica 27,8 182 

Estenose de canal lombar 26,6 52 

 

Em relação ao gênero, houve modificação dos resultados em relação à 

qualidade de vida pelo SF-36, apenas para o domínio de dor (p = 0,017) 

influenciando o sexo feminino. 

De fato, estas diferenças entre os gêneros em termos de percepção da 

dor são bastante conhecidas. Na população geral, especialmente em relação 

à prevalência e gravidade, estas diferentes são marcantes183. 
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Nas lesões medulares, existem diferenças entre os gêneros em várias 

áreas. As mulheres têm recuperação neurológica mais natural que os 

homens, no entanto, eles têm melhor recuperação funcional no momento da 

alta dependendo do nível e do grau de lesão neurológica184. 

As diferenças entre os gêneros na prevalência da dor 

musculoesquelética podem ser parcialmente explicadas pelas diferenças 

entre os sexos em relação à vulnerabilidade aos fatores de riscos para este 

tipo de dor, apontando, por exemplo, para a interferência de possíveis 

fatores hormonais185. 

As mulheres têm alta prevalência de dor musculoesquelética na 

maioria das localizações anatômicas, independentemente da duração da 

dor186. 

Em mulheres adultas, fatores hormonais e reprodutivos estão 

associados com dor crônica musculoesquelética geral187. 

As mulheres utilizam mais os serviços de saúde em decorrência da dor 

musculoesquelética, enquanto que os homens têm mais incapacidades 

relacionadas ao trabalho por lombalgia188. 

No pós-operatório da cirurgia para hérnia discal lombar, os homens 

percebem evidente melhora na dor, vida social e mobilidade, enquanto que 

as mulheres a percebem na marcha e, também, nas demais 

comparações189. 

Existem diferenças consistentes entre os gêneros para o resultado da 

cirurgia discal lombar, embora o efeito cirúrgico seja considerado o 

mesmo190. 

Dor referida na coluna ou direcionada para coluna lombar e cervical 

são muito mais comuns do que na região torácica na população geral, mas é 

mais provável que as mulheres refiram mais dor nestas localizações do que 

os homens191. 

Durante o tratamento da lombalgia crônica em programa 

multidisciplinar, as mulheres se beneficiam mais em termos de saúde mental 

do que os homens quando recebem suporte psicológico suplementar192. 
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Existem diferenças entre os gêneros em termos demográficos, tempo 

de internação e resultado funcional. Os homens foram mais dependentes 

que as mulheres no momento da alta hospitalar em termos de incapacidade 

geral nos casos de etiologia degenerativa, mas foram mais independentes 

nos casos de lesões vasculares isquêmicas193. 

As evidências científicas que embasam as discussões sobre as 

respostas dolorosas entre homens e mulheres são suficientes para constatar 

diferenças que podem subestimar a dor em mulheres194. 

Outro estudo sobre lateralidade da dor identificou que homens com dor 

irradiada para o dimídio corporal esquerdo provenientes da coluna vertebral 

têm pior qualidade de vida relacionada à saúde do que mulheres. O estudo 

atribuiu este resultado a possível relação das características funcionais do 

cérebro direito associado aos aspectos emocionais195. 

Dados de que existe ligeira predominância de queixas dolorosas 

espinais entre as mulheres, independentemente da idade, não modificaram 

as consequências clínicas dos tratamentos, também foram  descritos196. 

As mulheres demonstram lombalgia e lombociatalgia com intensidade 

dolorosa maior que os homens nos casos de estenose degenerativa do 

canal vertebral lombar197. 

 

 

6.1 Aspectos neurocirúrgicos 

 

A falta de terapias efetivas cria um enorme custo para a sociedade. 

Nos Estados Unidos, aproximadamente, 7 milhões de pessoas vivem com 

estas doenças. Pesquisas que analisam gastos em saúde demonstraram 

que, em 2011, foram utilizados 768 milhões de dólares para estes 

cuidados198. A pesquisa de qualidade de vida é etapa inicial obrigatória para 

o desenvolvimento de estudos que analisam custo. 

Estes desafios são ainda maiores nos países em desenvolvimento nos 

quais a transição epidemiológica modificará o perfil das causas de 

mortalidade em poucos anos aumentando a frequência das doenças 
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neurodegenerativas199. A longevidade já é uma realidade para os próximos 

10 anos nestes países com implicações médicas, sociais e econômicas 

alarmantes200, especialmente para as doenças neurológicas que acometem 

a medula espinal201. 

A cirurgia neurológica se beneficiou de inovações resultantes de 

progressos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, principalmente nas 

áreas de neuroimagem, neuroanestesia, magnificação óptica e monitoração 

transoperatórias210 com consequente aumento de custos. No entanto, as 

estratégias de gestão em saúde de vanguarda apontam para a contenção de 

gastos e direcionamento dos investimentos, o que, por sua vez, são 

conduzidos pelo conhecimento de dados confiáveis sobre os resultados dos 

procedimentos médicos. O desafio para a neurocirurgia se coloca na 

dificuldade em equilibrar resultados discretos quanto ao restabelecimento de 

funções perdidas com o alto custo do investimento tecnológico. Um caminho 

de amplo consenso aponta para os estudos de análise de custo-utilidade 

indicando que buscar o máximo de saúde relacionada à qualidade de vida 

deva ser o objetivo dos procedimentos neurocirúrgicos211. 

Os resultados do presente estudo trazem informações sobre qualidade 

de vida em doenças neurocirúrgicas complexas e raras que necessitam do 

máximo aparato tecnológico para sua execução. Estes dados podem servir 

para que estudos sobre custo-utilidade sejam iniciados em nosso meio. Além 

disso, oferece indicação consistente sobre as escalas adequadas para 

avaliação das funções medulares e contribuem com a perspectiva 

contemporânea de valorização dos resultados descritos pelos pacientes. 

 

 

6.2 Escolha das escalas 

 

Uma vez que a qualidade de vida relacionada à saúde representa um 

construto sobre o qual não há consenso na literatura, o primeiro passo de 

um instrumento que se proponha a aferir tal aspecto é explicitar, a priori, 

qual é a definição de QV que irá adotar, o que, como consequência, norteará 
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a análise do instrumento escolhido. O SF-36 foi escolhido por se tratar do 

instrumento de rápida aplicação, fácil compreensão, propagação mundial e 

também por ser considerado o mais utilizado entre todos os instrumentos 

genéricos para avaliar a qualidade de vida202. 

O tempo correto para mensurar o resultado clínico é essencial no 

processo dinâmico de recuperação após procedimentos cirúrgicos. Por 

exemplo, o tempo incorreto poderá levar a efeitos de mínimo e máximo, que 

podem causar dificuldade na interpretação das diferenças atuais e variações 

entre e dentro dos participantes da análise151. Da mesma forma, aplicações 

tardias também não são apropriadas203,204. 

Este estudo seguiu orientações pertinentes buscando preencher os 

critérios psicométricos necessários para aplicação de escalas e 

questionários, como se espera de estudos observacionais bem desenhados, 

alcançando combinação entre precisão (reprodutibilidade) e acurácia 

(validade)205. 

 

 

6.3 Limitações do estudo 

 

Entre as limitações deste estudo, podemos citar a amostra por 

conveniência. Ela é composta apenas por pessoas que estavam em 

tratamento e comprometidas com esse, o que dificulta a generalização dos 

dados. Por ter um delineamento transversal, os resultados apontam mais 

para uma associação do que para uma relação de causa e efeito. Entre as 

variáveis clínicas pesquisadas, os sintomas foram coletados a partir da 

informação verbal dos pacientes, o que diminui a fidedignidade da 

informação e a precisão das correlações que envolveram o quadro clínico. 

Também em função do delineamento transversal desse estudo, não foi 

avaliada a propriedade de sensibilidade à mudança em relação a um 

tratamento. Uma oportunidade para tal seria a utilização do instrumento 

genérico de avaliação da qualidade de vida SF-36 em estudos para avaliar 
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novas modalidades de tratamento nestes pacientes, o que pode determinar 

pesquisa em oportunidade futura. 

Sobre o questionário de qualidade de vida SF-36, apontamos que é 

melhor utilizado como avaliação de média, porque foi demonstrado que tem 

efeitos mínimos e máximos significativos. Além disso, o instrumento de 

avaliação inclui os chamados itens objetivos e subjetivos, que, pode-se 

afirmar, são avaliados com maior precisão separadamente206. 

Também vale relatar que o primeiro estudo realizado no Hospital das 

Clínicas mencionado CAAE: 1110/09 não foi inscrito no registro brasileiro de 

ensaios clínicos (REBEC), o que poderia trazer implicações para o estudo 

atual em termos de erros metodológicos. O registro poderia reduzir o viés de 

eventual publicação negativa e duplicação desnecessária de estudos 

nacionais207-209. 

 

 

6.4 Considerações finais 

 

Este estudo procurou contribuir com o pressuposto da agência nacional 

de avaliação de tecnologias em saúde que tem procurado estimular o 

desenvolvimento de pesquisas prospectivas observacionais que sirvam 

como base para a aquisição de conhecimento da área de qualidade de vida 

relacionada à saúde em nosso país. Para a cirurgia neurológica brasileira, 

este estudo procurou contribuir para discussão de tema relevante e 

contemporâneo, que é a qualidade de vida relacionada à saúde em doentes 

cirúrgicos que demandam uso de recursos tecnológicos de alta 

complexidade. Para a relação médico-paciente, pressuposto fundamental da 

Medicina, este estudo valorizou a perspectiva humanista dos cuidados em 

saúde no panorama do tratamento de doenças complexas que utilizam 

recursos altamente tecnológicos considerados como distanciadores deste 

contato. Por fim, os dados encontrados aqui poderão oferecer, no futuro, 

oportunidade para o direcionamento de análises de custos na área 

neurocirúrgica nacional e, quiçá, internacional. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

A avaliação global da qualidade de vida pelo SF-36, nesta série de 

casos de pacientes adultos submetidos à ressecação de neoplasias espinais 

intradurais primárias, foi de 50,5, com resultado geral do componente físico 

de 46,8. 

A qualidade de vida pode ser avaliada pelo SF-36, que apresenta muito 

boa concordância com as escalas específicas de McCormick e de Aminoff-

Logue, alcançando as propriedades psicométricas necessárias para 

confirmar as hipóteses previamente consideradas. 
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8  ANEXOS 

 

 

8.1  Anexo A - Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – 
CAPPesq do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 
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8.2  Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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8.3  Anexo C – Liberação da comissão de ética para realizar o estudo no 
Departamento de Medicina Preventiva. 
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8.4  Anexo D – Protocolo do estudo. 
 

Protocolo de Pesquisa - Fase Hospitalar / Ambulatorial 

Internação Data 

Retorno Data 

Identificação 

Nome 

Data nascimento 

Naturalidade 

Escolaridade 

Ocupação 

Estado Civil 

Endereço 

Email 

Demografia 

Idade 

Gênero 

Etnia 

Clínica 

Data do sintoma inicial  

Sintoma inicial 

Dor 

Alteração sensitiva 

Alteração motora 

Alteração esfincteriana 

Alteração trófica 

Dor 

Dor (EVA) 

Dor neuropática 

Dor nociceptiva 

Dor mista 

Dor axial 

Dor irradiada 

Dor noturna 

Síndrome topográfica 
neurológica 

Nervo periférico 

Radicular 

Plexular 

Medular 

Irritação meníngea 

Pares cranianos 
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Tronco encefálico 

Cerebral 

Apresentação clínica 

Súbita 

Insidiosa 

Progressiva rápida 
(<1m) 

Progressiva lenta (>1m) 

Intermitente 

Evolução clínica atual 

Estável 

Melhora 

Piora 

Período entre sintoma-
diagnóstico 

(m) 

Data 1ª Tomografia: 

Data 1ª Ressonância: 

Comorbidades 

Neurofibromatose tipo 1 

Neurofibromatose tipo 2 

Schwanomatose 

Índice Charlson 

Outras 

Exame físico 

Inspeção 

Estigma cutâneo 

Deformidade 

Cicatriz 

Mobilidade da coluna 

Normal 

Limitada 

Reduzida 

Aumentada 

Déficit neurológico 

Alteração reflexos 
superfíciais 

Alteração reflexos 
profundos 

Alteração sensibilidade 
superficial 

Alteração sensibilidade 
profunda 
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Diminuição força 
muscular 

Alteração esfincteres 
urinário 

Alteração esfincteres 
fecal 

Alteração autonômica 
disreflexa 

Alteração autonômica 
trófica 

Espasticidade 

Laboratório 

Séricos 

Gerais 

Provas inflamatórias 

Marcadores oncológicos 

Marcadores genéticos 

Líquor 

Síndrome aguda 

Síndrome subaguda 

Síndrome crônica 

Síndrome hemorrágica 

Eletrofisiológicos 

ENMG  

Urodinâmico  

Potencial evocado  

Imagem 

Radiografia 

Escoliose 

Cifose 

Alteração esclerótica 

Alteração lítica 

Tomografia 
Alteração canal 

Alteração forame 

Ressonância 

T1 

T2 

Contraste 

Stir 

Hemorragia 

Edema 
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Mielomalácia 

Difusão 

Tractografia 

Mielotomografia 

Bloqueio 

Cálice 

Bico de flauta 

Angiografia 

“Blush” 

MAV 

Artéria Vertebral 

PET-Scan  

Lesão 

Localização 

Crânio-cervical (O-C1-
C2) 

Cervical (C3-C6) 

Cervicotorácico (C7-T1-
T2) 

Torácico (T3-T10) 

Toracolombar (T11-T12-
L1) 

Lombar (L2-L4) 

Lombossacral (L5-S1) 

Sacral (S2-S5) 

Volume 

Altura (mm) 

AP (mm) 

LL (mm) 

Total 

Cisto na lesão 

Não 

Sim 

Rostral 

Interior 

Caudal 

Septado 

Relação medula 

Central 

Anterior 

Anterolateral D 
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Anterolateral E 

Lateral D 

Lateral E 

Posterolateral D 

Posterolateral E 

Posterior 

Relação dura-máter 

Intradural 

Transdural 

Extradural 

Relação raiz 
Foraminal 

Extraforaminal 

Siringomielia 

Acima da lesão 

Extensão acima 

Abaixo da lesão 

Extensão abaixo 

JINNAI 

I 

II 

III 

IV 

V 

Diagnóstico presumido  

Biópsia  

Tratamento 

Medicamentoso 

Dexametasona 

Analgésico 

Coadjuvantes 

Nenhum 

Conservador “Surveillance” 

Cirurgia 
Eletiva 

Urgência 

Complementar pré-operatório 

Radioterapia 

Quimioterapia 

Radiocirurgia 

Complementar pós-operatório 

Radioterapia 

Quimioterapia 

Radiocirurgia 
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Cirurgia 

Técnica 
Convencional 

Minimamente invasiva 

Acesso à coluna vertebral 

Posterior 

Anterior 

Lateral 

Combinado 

Acesso ao canal vertebral 

Laminectomia 

Laminotomia 

Laminoplastia 

Corpectomia ventral 

Corpectomia oblíqua 

Hemilaminectomia 

Hemilaminotomia 

Risco anestésico-cirúrgico 

ASA I 

ASA II 

ASA III 

ASA IV E 

Antibiótico pré-anestésico  

Tipo de anestesia 

Balenceada 

Venosa total 

Outras 

Recursos 

Radioscopia - Arco C 

Radioscopia - O_arm 

Neuronavegação 

Microscópio 

Endoscópio 

Ultrassonografia 

Aspirador ultrassônico 

Laser 

Indocianina verde 

Tomografia 
intraoperatória 

Ressonância 
intraoperatória 
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Monitoração eletrofisiológica 

Não 

Sim 

PESS 

PEM 

Eletrodo epidural 

Aspecto da medula 

Esbranguiçada 

Avermelhada 

Tumefeita 

Afilada 

Abaulamento localizado 

Aracnoidite 

Aderências 

Outro 

Corticosteróide intra-operatório 

Não 

Sim 

Qual 

Dose 

Mielotomia 

Mediana posterior 

Posterolateral 

Lateral 

Anterior 

Cordectomia transversa 

Aspecto da lesão 

Intradural extramedular 

Intramedular exofítica 

Intramedular 

Cor 

Consistência 

Aspirável 

Hemorragia 

Biópsia de congelação 

Não 

Sim 

Benigno 

Maligno 

Inflamatório 

Infeccioso 
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Indeterminado 

Tipo de ressecação 

Parte-por-parte 

Em bloco 

Esvaziamento 
intratumoral 

Plano medula/tumor 

Identificado 

Não-identificado 

Parcialmente 

Artéria espinal anterior 

Identificada 

Não-identificada 

Preservada 

Não-preservada 

Impressão da ressecação 

Radical (100%) 

Total (99%) 

Subtotal (90-99%) 

Parcial (51-89%) 

Biópsia (≤ 50%) 

Interrupção 

Ressecação da radícula 
sensitiva 

Não 

Sim 

Indeterminado 

Ressecação da radícula motora 

Não 

Sim 

Indeterminado 

Ampulheta 

1° extradural 

1° intradural 

1° foraminal 

Simpson 

I 

II 

III 

IV 

V 

Volume de perda sanguínea ml 
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Fechamento aracnóide 
Não 

Sim 

Fechamento dural 

Primário 

Enxerto autólogo 

Enxerto heterólogo 

Retalho 

Não realizado 

Fechamento do canal vertebral 

Não realizado 

Osteossíntese com fio 

Osteossíntese com placa 

Dreno submuscular 
Com vácuo 

Sem vácuo 

Antibiótico tópico 
Não 

Sim - Qual / Dose 

Tempo cirúrgico (minutos) 

Tempo de utilização de sala (minutos) 

Intercorrências 

Cirúrgica 

Anestésica 

Outras 

Óbito - causa: 

Recuperação anestésica 
Sem intercorrências 

Intercorrência: 

Unidade de terapia intensiva 

Indicação pré-operatória 

Indicação intra-
operatória 

Indicação pós-operatória 

Data da alta da UTI: 

Anátomo-
patológico 

Primário 

Schwanoma 

Meningioma 

Neurofibroma 

Ependimoma 

Astrocitoma 

Glioblastoma 

Hemangioblastoma 
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Angioma 

Outros 

Imunohistoquímica  

Escalas 
Específicas 

McCormick 

I 

II 

III 

IV 

Aminoff-Logue Deambulação 

I 

II 

III 

IV 

V 

Aminoff-Logue Micção 

I 

II 

III 

Aminoff-Logue Defecação 

I 

II 

III 

Escala Genérica SF-36  

Resultado 

Auto-avaliação da saúde no 
momento da alta hospitalar 

Melhor 

Estável 

Pior 

Auto-avaliação da saúde com 
seis meses após cirurgia 

Melhor 

Estável 

Pior 

Auto-avaliação da saúde com 
doze meses após cirurgia 

Melhor 

Estável 

Pior 

Alta Hospitalar Data 

Retornos  

Observaçõe  
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8.5  Anexo E – Questionário de Qualidade de Vida SF-36. 
 

Questionário de Qualidade de Vida SF-36 

 

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

2- Comparada há um ano atrás, como você  classificaria sua idade em geral, 
agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a 
Mesma 

Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer 
atualmente durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria 
dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, quando?  

Atividades 
Sim, dificulta 
muito 

Sim, dificulta 
um pouco 

Não, não 
dificulta de 
modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que 
exigem muito esforço, tais como 
correr, levantar objetos pesados, 
participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais 
como mover uma mesa, passar 
aspirador de pó, jogar bola, varrer 
a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar 
mantimentos 

1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-
se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 
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4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 
com seu trabalho ou com alguma atividade regular, como consequência de 
sua saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao 
seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras 
atividades. 

1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras 
atividades (p. ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 
com seu trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de 
algum problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao 
seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto 
cuidado como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em 
relação à família, amigos ou em grupo? 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho 
normal (incluindo o trabalho dentro de casa)? 

De maneira 
alguma 

Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem 
acontecido com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por 
favor dê uma resposta que mais se aproxime de maneira como você se 
sente, em relação às últimas 4 semanas. 

 

Todo 
Tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você 
tem se sentindo cheio 
de vigor, de vontade, 
de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 
tem se sentido uma 
pessoa muito 
nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 
tem se sentido tão 
deprimido que nada 
pode animá-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você 
tem se sentido calmo 
ou tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você 
tem se sentido com 
muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você 
tem se sentido 
desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 
tem se sentido 
esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 
tem se sentido uma 
pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você 
tem se sentido 
cansado?  

1 2 3 4 5 6 
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10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física 
ou problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como 
visitar amigos, parentes, etc.)?  

Todo 
Tempo 

A maior parte do 
tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nenhuma parte 
do tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quão verdadeira ou falsa  é cada uma das afirmações para você?  

 

Definitivamen
te verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Não 
sei 

A maioria 
das 
vezes 
falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo 
adoecer um pouco 
mais facilmente que 
as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão 
saudável quanto 
qualquer pessoa que 
eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a 
minha saúde vai 
piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente 1 2 3 4 5 
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8.6  Anexo F – Escala de McCormick. 
 

Graduações Características 

1 

Neurologicamente normal; déficit focal leve não 

afetando significativamente a função do membro 

envolvido; espasticidade leve ou reflexos 

anormais; marcha normal 

2 

Déficit sensitivo-motor afetando a função do 

membro envolvido; leve a moderada dificuldade a 

marcha; dor severa ou síndrome disestésica 

prejudicando a qualidade de vida do paciente; 

deambulação e funções ainda independentes 

3 

Déficit neurológico mais grave; precisa de 

bengala (apoio) para deambulação ou 

comprometimento significante das extremidades 

superiores bilateralmente; pode ou não ter função 

independente 

4 

Déficit grave; precisa de cadeira de rodas ou 

bengala (apoio), comprometimento grave das 

extremidades superiores bilateralmente; 

normalmente não independente 
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8.7  Anexo G – Escala de Aminoff – Logue. 
 

 

Escala de Aminoff - Logue 

 

Graduações Características 

MARCHA 

1 
Começo de fraqueza nos membros inferiores, marcha ou 

atitude anormal, sem restrição da atividade locomotora 

2 Tolerância restrita ao exercício 

3 Necessita uma bengala ou um pouco de apoio para caminhar 

4 Necessita muletas ou duas bengalas para caminhar 

5 Incapaz de ficar em pé, limitado à cama ou cadeira de rodas 

MICÇÃO   

Leve Moderada hesitação, urgência ou frequência 

Moderado Incontinência urinária moderada, ocasional ou retenção 

Grave Incontinência urinária severa, total ou retenção persistente 

DEFECAÇÃO 

Leve Moderada constipação 

Moderado 
Incontinência fecal moderada, ocasional ou constipação 

intratável grave 

Grave Grave incontinência fecal 
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