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Resumo
Pastre-Alencar V. Cateterismo vesical intermitente limpo em crianças e
adolescentes: análise da qualidade de vida do binômio cuidador-criança e dos
fatores envolvidos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2016.
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: O cateterismo vesical intermitente limpo (CVIL)
é método consagrado para o esvaziamento da bexiga em pacientes com
disfunção vesico esfincteriana. Crianças com disrafismos neuromedulares
podem evoluir com disfunção vesico esfincteriana e algumas necessitam do
CVIL. Profissionais da saúde que prestam assistência a crianças e adolescentes
em programa de cateterismo vesical intermitente não devem pautar suas
atenções somente nos pacientes, mas também em seus cuidadores. Os
objetivos deste estudo foram: analisar a qualidade de vida do binômio cuidador–
criança e identificar fatores envolvidos na adesão e satisfação com o programa
de cateterismo vesical intermitente limpo em crianças e adolescentes.
MÉTODOS: A população estudada foi de 174 indivíduos sendo oitenta e sete
crianças e adolescentes entre um e dezoito anos de idade em programa de CVIL,
e oitenta e sete cuidadores principais. Os cuidadores responderam a um
formulário com dados sociodemográficos e clínicos da criança ou adolescente e
do cuidador e dados gerais relativos à prática do cateterismo vesical. Os
cuidadores também responderam a três questionários, dois relativos à qualidade
de vida, WHOQOL-bref (do cuidador) e PedsQLTM4. 0 (relato do cuidador
referente à qualidade de vida da criança/adolescente) e um relacionado ao
impacto na vida do cuidador, a Caregiver Burden Scale (CBS). As crianças e
adolescentes responderam o PedsQLTM4. 0 (relato da criança). RESULTADOS:
55,1% dos cuidadores consideraram sua qualidade de vida boa ou muito boa,
47,2% afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a saúde. Entre as 24
facetas da qualidade de vida avaliada pelo WHOQOL-bref, o maior escore foi
para a autoestima. Os fatores: doença crônica do cuidador (p=0,001; p=0,016),
crianças com déficit cognitivo (p=0,001; p=0,018) e dependência na realização
do CVIL (p=0,013; p=0,029) foram associados à piora na qualidade de vida do
cuidador nas questões físicas e psicológicas, respectivamente. O escore global
da CBS foi de 1,97±0,51, sendo o maior escore na dimensão ambiente (2,22 ±
0,73). Cuidadores acima de 40 anos apresentaram impacto negativo (p=0,040)
na dimensão decepção. A dependência para locomoção da criança/
adolescente, baixa frequência do CVIL e não realizar o CVIL fora do domicílio
têm impacto negativo na vida do cuidador na dimensão meio ambiente. Na
avaliação da qualidade de vida das crianças/adolescentes obtiveram-se maiores
escores em todas as dimensões pelas respostas das crianças quando
comparadas às respostas dos seus cuidadores. Crianças independentes do uso
de aparelhos para locomoção apresentaram melhor qualidade de vida, na
percepção de seus cuidadores, em todos os domínios do PedsQLTM 4.0, com
significância (p=0,015) no domínio atividade escolar. Crianças que realizam CVIL
via conduto abdominal continente apresentaram melhor qualidade de vida na

percepção dos cuidadores e das crianças, comparada com o CVIL por via uretral.
83,9% dos cuidadores relataram benefícios do CVIL, a maioria relacionada à
melhora das condições físicas causadas pela disfunção vesico esfincteriana;
98,9% descreveram dificuldades, em geral relacionadas às questões sociais.
CONCLUSÕES: O cuidador tem percepção positiva de sua QV, satisfação com
a sua saúde e elevada autoestima, com impacto relacionado aos fatores: doença
crônica do cuidador, crianças com déficit cognitivo, dependência da criança para
a realização do CVIL e locomoção, baixa frequência do CVIL e não realizar o
procedimento fora do domicílio. A QV da criança/adolescente é melhor percebida
por elas do que pelos seus cuidadores. Crianças/adolescentes que realizam
CVIL via conduto abdominal continente apresentaram melhor QV na percepção
do binômio. O CVIL foi um procedimento considerado de fácil execução, a
diminuição da incontinência urinária foi o principal benefício relatado, e as
limitações para aquisição do material foram a principal dificuldade relatada pelo
grupo estudado.

Descritores: cateterismo urinário; cateterismo uretral intermitente; bexiga urinaria
neurogênica; qualidade de vida; criança; adolescente; cuidadores.

Abstract
Pastre-Alencar V. Clean intermittent bladder catheterization in children and
adolescents: quality of life analysis of the caregiver-child binomial and the
involved factors [thesis].São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo”; 2016.
INTRODUCTION AND OBJECTIVES: Clean intermittent catheterization (CIC) is
the established method for bladder emptying in patients with visico sphincter
dysfunction. Children with neurospinal dysraphism can develop bladder sphincter
dysfunction and some require the CIC. Health professionals who provide care to
children and adolescents in clean intermittent bladder catheterization program
should not keep their attentions only on their patients but also on their caregivers.
The objectives of this study were to analyze the quality of life of the caregiverchild binomial and identify factors involved in adherence and satisfaction with CIC
program in children and adolescents. METHODS: The study population was of
174 subjects, eighty-seven children and adolescents aged one to eighteen years
old in CVIL program and eighty-seven of the main caregivers. Caregivers
responded to a form with demographic and clinical data of the children or
adolescents as well as the caregivers and general data related to the practice of
bladder catheterization. Caregivers also answered three other questionnaires,
two related to quality of life, WHOQOL -BREF (caretaker) and PedsQLTM4.0
(caretaker report related to children and adolescent’s quality of life) and a
questionnaire about the impact on the caretaker’s life, the Caregiver Burden
Scale (CBS). Children and adolescents answered the PedsQLTM4.0 (reported by
children). RESULTS: 55.1 % of caregivers considered their quality of life good or
very good, 47.2 % said they were satisfied or very satisfied with their health
conditions. Among the 24 aspects of quality of life measured by WHOQOL BREF, the highest score was for self-esteem. Factors: caregiver`s chronic
disease (p = 0.001, p = 0.016), children with cognitive impairment (p = 0.001, p =
0.018), and dependence on the performance of CIC (p = 0.013, p = 0.029) were
associated with worsening caregiver quality of life in physical and psychological
issues, respectively. The overall score for CBS was 1.97 ± 0.51, with the highest
score in the environment dimension (2.22 ± 0.73). Caregivers over 40 years old
had a negative impact (p = 0.040) in the dimension of disappointment. The
children and adolescents’ dependency for mobility, low frequency of CIC and
nonperformance of CIC outside the household had a negative impact on the
caregivers’ lives regarding the environment dimension. In the evaluation of
children and adolescents’ quality of life, higher scores were obtained in all
dimensions, considering the responses of children compared to the responses of
their caregivers. Independent children 's use of apparatus for locomotion had
better quality of life scores, perception of their caregivers in all areas of PedsQLTM
4.0, with significance (p = 0.015) in the school activity. Children who perform CIC
through abdominal continent conduit showed better quality of life as perceived by
caregivers and children, compared with urethral CIC. 83.9 % of caregivers
reported CIC benefits, most related to improving the physical conditions caused
by bladder dysfunction; 98.9 % reported general difficulties related to social

issues. CONCLUSIONS: The caregiver has a positive perception of their QoL,
satisfaction with their health and higher self-esteem, with related to factors
impact: chronic caregiver illness, children with cognitive impairment, the child's
dependency on the performance of CIC and locomotion, low CIC frequency and
not perform the procedure outside home. The child's QoL / adolescent is better
perceived by them than by their caregivers. Children / adolescents who perform
abdominal CIC via stoma had better QoL in the perception of binomial. The CIC
was considered a procedure easy to perform, decreased urinary incontinence
was the main benefit reported, and the limitations to the acquisition of the material
were the main difficulty reported by the study group.

Descriptors: urinary catheterization; intermittent urethral catheterization; urinary
bladder, neurogenic; quality of life; child; adolescents; caregivers.
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O CICLO MICCIONAL
O trato urinário inferior apresenta duas funções básicas: armazenamento

de urina e eliminação periódica através da micção. A micção é controlada por
um complexo conjunto de neurônios periféricos que são, por sua vez,
coordenados por grupos de células na medula espinhal, tronco cerebral e no
cérebro. Esta atividade organizada depende da funcionalidade de duas
estruturas importantes: a bexiga e a uretra. Se essa coordenação for
interrompida, pode-se resultar em incontinência ou retenção urinária (Gomes e
Trigo-Rocha, 2010; Beckel e Holstege, 2011).
A bexiga, é considerada o reservatório da urina. É um órgão muscular
(detrusor) inervado pelo sistema nervoso autônomo, que possui controle
involuntário, e a micção é caracterizada por um ato voluntário. Existem várias
conexões da medula com o sistema nervoso central para que se tenha controle
voluntário do trato urinário inferior. A micção é coordenada no tronco encefálico,
especificamente na substância pontino mesencefálica, denominados Centro
Pontino da Micção (CPM). Em circunstâncias normais, a micção depende de um
reflexo espino bulbo espinal liberado pelo CPM. Este recebe influências do córtex
cerebral, cerebelo, gânglios da base, tálamo e hipotálamo (influências
suprapontinas), em sua maior parte inibitórios (Trigo-Rocha et al, 2001; Gomes
e Trigo-Rocha, 2004; Gomes et al, 2007; Gomes e Trigo-Rocha, 2010; Beckel e
Holstege, 2011).
O ciclo miccional pode ser dividido em duas fases: a fase de enchimento
e a fase do esvaziamento vesical. Na fase de enchimento, à medida que ocorre
a distensão da bexiga, receptores de distensibilidade localizados na parede
vesical são estimulados pela sensação de plenitude vesical e levam o impulso
ao sistema nervoso central (SNC). Este exerce um estímulo inibitório constante
sobre a bexiga, inibindo sua contração. Concomitantemente, ocorre aumento do
tônus da musculatura lisa e estriada uretral, impedindo a perda urinária. O CPM
é continuamente monitorado sobre as condições de enchimento vesical,
mantendo sua influência inibitória sobre o centro medular sacral e aumentando
progressivamente a ativação do esfíncter externo. (Géo e Lima,2000; Gomes e
Trigo-Rocha, 2010; Beckel e Holstege,2011).
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Caracteriza-se a fase de esvaziamento quando, na plenitude do
enchimento vesical e sendo a micção desejada naquele momento, há um
relaxamento do assoalho pélvico concomitante à supressão do estímulo inibitório
do córtex cerebral sobre o músculo detrusor. O resultado é a rápida descarga
parassimpática que ativa a contração vesical através do nervo pélvico,
resultando em contração detrusora de intensidade e duração suficientes para
vencer a pressão uretral e esvaziar a bexiga. Há coordenação de maneira que,
ao mesmo tempo em que a bexiga se contrai, há um relaxamento da musculatura
lisa e estriada uretral, favorecendo a micção com esvaziamento total da bexiga.
À medida que a contração detrusora diminui de intensidade, há a contração do
assoalho pélvico e da musculatura lisa e estriada peri uretral, retomando o tônus
de repouso e a inibição inconsciente dos gânglios basais sobre o detrusor, com
o início de novo ciclo (enchimento). Este mecanismo é alternado para ativação
dos reflexos da micção (estimulação vesical parassimpática) e inibição dos
reflexos de enchimento (inibição da ativação esfinctérica). As duas fases vão se
alternando seguidamente. (Géo e Lima,2000; Trigo-Rocha et al, 2001; Gomes et
al, 2007; Gomes e Trigo-Rocha, 2010; Beckel e Holstege,2011).
1.2

O DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE MICCIONAL NA INFÂNCIA
Em crianças, o controle da micção é adquirido nos dois primeiros anos de

vida. O aprendizado do controle esfincteriano acontece à medida em que
progride a mielinização, concomitantemente com o desenvolvimento da
cognição de cada criança, sendo notada muita variabilidade individual na
velocidade de maturação, de acordo com o peso de nascimento, sexo, raça,
diferenças e fatores culturais. A criança desenvolve a capacidade de inibição do
arco reflexo no nível da ponte, estabelecendo-se de forma progressiva, havendo
assim períodos variáveis de incontinência urinária, até que se adquira o controle
total. Esse padrão pode persistir normalmente até os três ou quatro anos de
idade (Tanagho e Schmidt, 1994; Bruschini, 2006; Azevedo,2012).
O aprendizado do controle esfincteriano é um dos primeiros passos para
a independência da criança do cuidador, ocorrendo em idade variável e sendo
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influenciado por fatores fisiológicos, psicológicos e socioculturais (Polaha et al.,
2002; Mota e Barros, 2008; Azevedo,2012).
Estudos mostram que as meninas geralmente aprendem a controlar os
esfíncteres mais cedo que os meninos, devido ao amadurecimento mais precoce
e por desenvolverem habilidades como falar, tirar e colocar roupas e seguir
ordens mais precocemente que os meninos (Schum et al.,2001; Mota e Barros,
2008; Azevedo, 2012).
As tendências de treinamento da criança para uso do banheiro e controle
esfincteriano, nos últimos anos, têm sido alteradas, refletindo uma transição mais
tranquila, devido também à mudança do uso das fraldas de tecido para as fraldas
descartáveis. Por outro lado, muitas crianças em idade para iniciar o treinamento
de controle do esfíncter, são cuidadas por babás, ou ficam em creches enquanto
seus pais trabalham; isso torna confusa a definição sobre quem deverá realizar
o treinamento (Schum et al.,2001; Rogers, 2013).
Um estudo longitudinal de coorte do controle esfincteriano com 4.231
crianças brasileiras, no município de Pelotas (RS), mostrou que a idade média
de início de treinamento esfincteriano das crianças foi de 22 meses, e a média
de duração do treinamento (entre começar a tirar as fraldas e não usar mais
fraldas de dia) foi de 3,2 meses (Mota et al., 2010).
Embora existam poucas evidências apoiando métodos específicos de
treinamento esfincteriano, este deve ser iniciado quando a criança e o cuidador
estão dispostos e aptos a participar. O consenso na literatura parece ser de que
uma criança está apta a usar o vaso sanitário quando não requer mais ajuda ou
supervisão dos seus pais ou cuidadores, ficando limpa e seca nos intervalos
(Schum et al.,2001; Kiddoo, 2012; Rogers, 2013).
1.3

DISFUNÇÃO MICCIONAL
A capacidade de gerar contração detrusora eficiente é um dos principais

aspectos necessários para o esvaziamento vesical adequado. Quando esta não
ocorre, a micção é ineficiente e ocorrem sintomas como jato fraco e intermitente,
necessidade de uso de compressão abdominal e sensação de esvaziamento
vesical incompleto. Outros sintomas, como aumento da frequência urinária e
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incontinência urinária por transbordamento podem ocorrer em virtude da
incapacidade de esvaziamento vesical. O quadro clínico dos pacientes com
contratilidade vesical diminuída pode acompanhar-se de infecções urinárias de
repetição, litíase vesical e outras complicações progressivas como fibrose
vesical, refluxo vesico-ureteral e comprometimento do trato urinário superior
(Trigo-Rocha et al, 2001; Gomes et al, 2007 Beckel e Holstege, 2011).
Uma grande variedade de patologias pode afetar a inervação vesical ou
sua musculatura lisa causando distúrbios permanentes da contratilidade
detrusora e podendo comprometer o processo de esvaziamento vesical.
Patologias de natureza congênita, traumática, inflamatória ou neoplásica que
afetam a medula podem comprometer a contratilidade detrusora, notadamente
quando o segmento lombo-sacral é acometido (Kaplan et al. 1991; Kaplan et al.
1995; Barbalias et al. 1998; Bartolin et al. 1998; Bulsara et al. 2001; Gomes et
al. 2002; Belucci et al 2015). Doenças que afetam a inervação periférica vesical
como a neuropatia diabética e iatrogenias do plexo pélvico (após cirurgias
pélvicas extensas), também podem prejudicar a contração vesical (Hojo et al.
1991; Kaplan et al. 1995; Maas et al. 2000; Hollabaugh, Jr. et al. 2000; TrigoRocha et al. 2001).
1.4

BEXIGA NEUROGÊNICA
Disfunções vesico-esfincterianas que acometem portadores de doenças

do sistema nervoso central ou periférico caracterizam-se como bexiga
neurogênica (BN). Este termo tem sido utilizado em crianças e adolescentes, nos
quais a disfunção decorre de patologia neurológica congênita como
mielomeningocele, agenesia sacral e paralisia cerebral, e para adultos com
doenças neurológicas como trauma raquimedular, parkinson, esclerose múltipla
e diabetes mellitus (Bruschini,1999; Bruschini, 2006; Gomes e Trigo-Rocha,
2010).
No caso da lesão por etiologia congênita, observamos predominância dos
disrafismos neuromedulares. Em geral, as causas congênitas são detectadas
precocemente, inclusive por ultrassom ante natal. As lesões também podem ser
ocasionadas por etiologia adquirida, como o trauma medular, mielite transversa,
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tumores do sistema nervoso central ou da medula espinhal e neuropatia
autonômica (Bruschini,1999; Bauer, 2008; Dambros et al., 2009; Olandoski et al.,
2009).
Portanto, nas crianças as causas mais comuns de disfunções vesicoesfincterianas são os disrafismos neuromedulares. Estes correspondem a
malformações que incluem uma gama de anomalias de uma ou mais estruturas
localizadas na linha média dorsal, incluindo pele, tecido subcutâneo, vértebras,
meninges e tecido neural (Badve et al.,2011). A incidência mundial está entre um
e dez por 1.000 nascimentos e em 2003, o Brasil foi classificado como o quarto
país com a maior incidência de espinha bífida entre os 41 países relatados pelo
estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), com taxa de 1,139 a cada mil
nascidos vivos (Badve et al., 2011; Bizzi e Junqueira, 2012).
Rossi et al. (2006) classifica os disrafismos espinhais abertos baseados
na integridade da pele, apresentando quatro variações: mielomeningocele
(MMC), mielosquise, hemimielocele e hemimielomeningocele, da qual a MMC é
a forma mais prevalente, com uma incidência mundial que varia entre 0.3 e 4.5 /
1.000 nascidos e está relacionada com regiões de baixo desenvolvimento
socioeconômico (Badve et al.,2011; Olandoski et al., 2011; Bizzi e Junqueira,
2012; Javadi et al., 2013).
Dentre as malformações mais frequentes associadas à mielomeningocele
estão as disfunções miccionais e intestinais, anormalidades e funções
locomotoras e anatômicas, como o pé torto congênito e dificuldades de
deambulação, hidrocefalia e deficiência sensorial abaixo do nível da lesão.
(Aguiar et al., 2007; Pross et al., 2011; Valença et al., 2012).
Essas alterações estão intimamente relacionadas com o aspecto social e
pessoal de cuidadores e crianças portadoras de doenças crônicas e podem ter
um impacto importante em termos de resultado na terapêutica clínica, nos fatores
emocional e social. Dependendo da complexidade das alterações apresentadas
pelas crianças, podem resultar dificuldades de integração na escola e na vida
social, devido à dependência dessas crianças de seus cuidadores, pois precisam
de cuidados constantes e supervisão. Tal dependência leva a consequências
físicas e emocionais, tanto para o indivíduo quanto para o cuidador (Valença et
al., 2012).
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1.4.1 Avaliação de pacientes com BN
A avaliação de pacientes com BN baseia-se na história clínica e exame
físico. Para o diagnóstico da BN em crianças apresentando sintomas do trato
urinário inferior, deve-se iniciar a investigação com exame de urina, urocultura,
exames de sangue pertinentes. A fim de complementar a propedêutica urinária
é indicado o exame urodinâmico, este quantifica e especifica a alteração urinária
existente. É importante a indicação de um diário miccional de pelo menos três
dias com anotações da ingestão habitual de líquidos, hábitos urinários e as
perdas urinárias (frequência, volume e características) e medição da urina
residual pós micção. Para estas responsabilidades, no caso de crianças e
adolescentes é imprescindível envolver pais e cuidadores responsáveis. (Gomes
et al., 2004; Bruschini,2006).
1.4.2 Tratamento de BN
O tratamento urológico da BN tem como principal objetivo diminuir os
riscos de lesão do trato urinário superior, controlar e prevenir a infecção urinária,
promover à continência e reintegrar socialmente a criança. (Truzzi, 2005;
Bruschini et al., 2006a,b; Aguiar et al., 2007).
De acordo com a avaliação diagnóstica, as intervenções podem incluir
modificações comportamentais, cateterismo vesical intermitente, associado ou
não a tratamento farmacológico, anticolinérgicos, aplicação injetável intravesical
da Toxina Botulínica e, quando indicadas, ampliação vesical e derivação urinária
externa continente (Trigo-Rocha e Gomes, 2010).
As derivações urinárias são amplamente classificadas como incontinente
e continente. A derivação incontinente tem como mais conhecido método de
cirurgia a técnica de Bricker, que consiste na implantação término lateral dos
ureteres em um segmento de íleo. Outro método são as ureterostomias
cutâneas, que consistem na exteriorização dos ureteres na pele em pacientes
com dilatação ureteral. Embora essas cirurgias propiciem boa drenagem urinária
a baixas pressões, elas implicam drenagem contínua da urina requerendo o uso
de coletores externos (Trigo-Rocha e Gomes,1999).
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A derivação urinária continente tem os objetivos de alcançar a
continência, melhorar a qualidade de vida e elevar a autoestima, além de
preservar a função renal. (Stein et al.,2005; Rubenwolf et al.,2010). Podem ser
ortotópicas, cutâneas continentes ou conectadas ao intestino grosso. São
construídas cirurgicamente com o objetivo de proporcionar mecanismos de
continência. As derivações ortotópica e cutânea continente exigem cateterismo
vesical intermitente para drenagem urinária. (Geng et al.,2010).
A contribuição da derivação urinária continente através do princípio de
Mitrofanoff teve um impacto significativo sobre a cirurgia de incontinência em
crianças. A utilização do apêndice cecal como conduto continente foi descrita
pela primeira vez por Mitrofanoff em 1980. Isso permitiu que a bexiga fosse
esvaziada por uma via diferente da uretra e foi mais um passo revolucionário no
tratamento da incontinência urinária, após a introdução do auto cateterismo
vesical intermitente limpo por Lapides (Mitrofanoff,1980; Nerli et al., 2012).

1.5

CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE LIMPO (CVIL)
O cateterismo vesical intermitente limpo (CVIL) é método consagrado

para o esvaziamento da bexiga em pacientes com disfunção vesico esfincteriana
(Bruschini, 1999; Vapnek et al.,2003, Lelis, 2003). Consiste na introdução
periódica de um cateter na bexiga através do meato uretral ou de um estoma
urinário, sendo realizado de acordo com a necessidade do indivíduo adaptada
ao seu cotidiano. Tem como objetivo permitir o esvaziamento vesical completo
facilitando a preservação do trato urinário superior. (Lelis,1998; Martins e Zaida,
2008).
Considerado uma alternativa segura e de fácil execução, é o manejo que
mais se aproxima da função vesical normal, reduz episódios de infecção urinária,
melhora a autoestima e preserva a função renal. (Gómez, 1986; Webb et
al.,1990; Lelis,1998; Moroóka e Faro ,2002; Martins e Zaida, 2008).
Guttmann e Frankel, durante a II Guerra Mundial, com a intenção de
reduzir a incidência de infecção urinária em pacientes vítimas de lesão
raquimedular, optaram por esvaziar a bexiga periodicamente por meio do
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cateterismo com técnica asséptica, como alternativa ao uso do cateter de
permanência (Gómez,1986; Webb et al.,1990).
Lapides et al. introduziram o conceito do cateterismo vesical intermitente
com técnica limpa, acreditando que o esvaziamento da bexiga de forma
frequente e não traumática poderia ser de extrema importância na prevenção da
infecção, uma vez que a hiperdistensão vesical e o aumento anormal da pressão
intravesical diminuem o fluxo sanguíneo tecidual, reduzindo também a
resistência à infecção bacteriana. Estes autores entenderam que uma técnica
limpa de cateterização seria suficiente, uma vez que algum microrganismo
introduzido na bexiga através do cateter seria neutralizado pela resistência do
hospedeiro (Lapides et al., 1972; Enrile e Crooks,1980).
De acordo com um estudo Cochrane (2014) de Prieto J, Moore KN et al.,
a técnica asséptica ou "estéril" (como referida em alguns estudos mais antigos)
é caracterizada pelo uso de luvas estéreis, cateter estéril descartável (uso único),
solução de limpeza asséptica, bandeja estéril para drenagem de urina e técnica
asséptica para o procedimento de cateterização. A técnica limpa: luvas limpas
(ou sem luvas, no caso do autocateterismo), solução de limpeza não-estéril,
ambiente limpo e recipiente não estéril para drenar a urina. A técnica asséptica
inclui sempre cateter estéril de uso único. A técnica limpa pode incluir um cateter
estéril ou limpo (de uso múltiplo). O lubrificante estéril pode ser aplicado antes
da introdução. Cateteres revestidos apresentam hidrófilo no revestimento, têm o
objetivo de substituir a necessidade do lubrificante separado. Esses não foram
feitos para reutilização e, portanto, são definidos como estéril.
Este estudo Cochrane (2014) mostrou que não há evidências
convincentes de que a incidência de infecção do trato urinário é afetada pelo uso
de uma técnica asséptica ou limpa, cateteres revestidos ou não revestidos,
cateteres individuais (estéril) ou reutilizáveis (limpo), o auto cateterismo ou
cateterismo por cuidadores, ou por qualquer outra estratégia. Os resultados
analisados dos diferentes estudos são variados, portanto a evidência dessa
pesquisa foi considerada fraca (Prieto et al, 2014).
Outros autores também entendem que a técnica estéril não diminui a
frequência de bacteriúria e infecção urinária de maneira estatisticamente
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significativa e é mais utilizada durante o período de internação hospitalar.
Pesquisas de âmbito nacional e internacional comprovam que a técnica limpa é
a mais utilizada, por ser um recurso seguro, de fácil execução e aceitação,
considerado de baixo custo quando relacionado ao custo-benefício para os
pacientes (Moroóka e Faro, 2002; Faro, 2006; SBU, 2008; Zambom et al., 2009).
Bruschini e Srougi sugerem a instituição do cateterismo vesical
intermitente para esvaziamento da bexiga em pacientes com disfunção vesico
esfincteriana que apresentarem grande capacidade funcional da bexiga e alta
resistência uretral. Em alguns casos recomendam procedimentos cirúrgicos que
possam aumentar a capacidade vesical e a resistência uretral. Assim sendo, o
cateterismo vesical intermitente é estabelecido como medida complementar do
tratamento (Bruschini e Srougi, 2000).
Outras indicações do CVIL a longo prazo nos casos de BN são: arreflexia
detrusora, dissinergia, pressão de esvaziamento elevada, deterioração do trato
urinário superior, disreflexia autonômica, baixa complacência, detrusor hipoativo,
reconstruções vesicais que requeiram cateterismo intermitente via uretra ou via
estoma continente (SBU, 2008).
Existem situações que impossibilitam o CVIL via uretral, como
desconexão vesico-uretral, estenose grave da uretra congênita ou adquirida,
malformação uretral, intolerância ao procedimento pela sensibilidade uretral,
extrofias vesicais, epispádias e válvulas. Para esses casos é indicada a
construção e o CVIL via estoma continente. Nos casos de pacientes com
deformidades posturais, obesidade, ou dependentes de cadeira de rodas com
impossibilidade de visualização do meato uretral, há uma maior comodidade e
adesão do paciente ao procedimento, facilitando assim sua autonomia quando
considerado a via do estoma continente (Harris et al., 2000; Basavaraj et al.,
2006; Nerli et al., 2013).
O programa de tratamento com CVIL no cotidiano de crianças e
adolescentes pode alterar a rotina e a dinâmica familiar, impactando na
qualidade de vida destes, fator que influencia em mudança significativa de vida
de toda família, principalmente do binômio criança/cuidador (Barreire et al.,2003;
Furlan et al.,2003).
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IMPACTO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE NA VIDA DO CUIDADOR
Os cuidadores e as famílias de crianças portadoras de bexiga

neurogênica passam por um período de readaptação no cotidiano familiar, como
interferência nos relacionamentos dentro do núcleo da família, incluindo
sentimentos

de

abandono

pelos

irmãos,

alteração

na

intimidade

e

relacionamento entre os pais, na situação financeira da família, no espaço físico
da moradia e na vida social. (Furlan,1998; Gaiva et al,2009).
A bexiga neurogênica exige adaptações das rotinas e aprendizado
relacionados ao CVIL. Além disso, considerando o diagnóstico de base outros
cuidados são necessários como: administração de medicamentos de uso
continuo, prevenção de lesões de pele e uso de órteses. Essas reações
determinam nos membros da família envolvidos com o problema ações que
implicam mudanças no estilo de vida (Furlan,1998; Gaiva et al, 2009).
Valença et al. (2012) afirmam que essa condição complexa pode resultar
em dificuldades de integração na escola e na vida social, devido à dependência
dessas crianças de seus cuidadores, bem como os cuidados constantes de
supervisão, levando a consequências físicas e emocionais, tanto para o
indivíduo quanto para o cuidador. Essa realidade afeta a saúde física, expondo
o cuidador e a família ao estresse constante, fazendo com que muitas vezes o
cuidador cansado seja impedido de se auto cuidar.
O processo do cuidar para a família e para os cuidadores primários, na
grande maioria as mães, de crianças com disrafias neuromedulares é um
processo associado a sofrimento. Muitos problemas relacionados com as rotinas
e estilo de vida diária resultam na qualidade de vida prejudicada e aumento da
sobrecarga desses cuidadores, bem como sintomas de ansiedade e depressão
(Gaiva et al., 2009; Valença et al, 2012).
Em adição, Furlan (1998) ressalta que a experiência das mães de crianças
que realizam CVIL foi expressa com grande impacto pela rotina e horários do
procedimento devido ao fato de não terem com quem dividir a função do cuidado.
O cuidador familiar, ao realizar as tarefas de cuidar rotineiramente da
pessoa com dependência física, abdica de atividades que são geralmente
realizadas na sua vida diária (lazer, profissional, resolução de problemas fora do
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domicílio), privando-se da vida social e resultando em sentimentos negativos
(Costa, 2006; Graça et al., 2013).
Kanaheswari et al. (2011) abordaram em seus estudos de criança com
espinha bífida que 56,8% precisavam realizar CVIL e, na maioria dos casos o
procedimento era realizado pelas mães, estas com a percepção de que o seu
papel como cuidadora é estressante.
Cuidadores com atividades ocupacionais externas passam menos tempo
por dia lidando com as dificuldades e as deficiências das crianças dependentes
de cuidados, portanto, sentem-se menos sobrecarregados. Além disso, aqueles
que trabalham geralmente trazem para casa uma renda melhor do que os
indivíduos afastados do mercado de trabalho, proporcionando melhores recursos
materiais às crianças com necessidades especiais e apresentando um menor
impacto na qualidade de vida (Valença et al.,2012).

1.7

QUALIDADE DE V IDA RELACIONADA À S AÚDE (QVRS)
Barreire et al. (2003) descrevem que várias foram às tentativas de definir

Qualidade de Vida (QV); tais definições são tantas quantos os métodos de
avaliá-las e ainda não há um consenso sobre o seu significado.
Em 1994 a QV foi definida pelo grupo de Qualidade de Vida da
Organização Mundial da Saúde como sendo: “a percepção do indivíduo de sua
posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive
e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações"(Fleck
et al.,1999).
Nas últimas décadas, foram realizados estudos que avaliam a QV de
cuidadores de criança com bexiga neurogênica (Fujisawa et al.,2007; Gaiva et
al., 2009; Valença et al, 2012).
O estudo de qualidade de vida em crianças e adolescentes também vem
crescendo nos últimos anos e tem incluído a avaliação da percepção dos pais e
cuidadores. Várias pesquisas de qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS)
vêm sendo publicadas por diversos profissionais da área (Kuczynski, 2002; Varni
et al, 2004; Klatchoian et al., 2008).
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Fleck et al (1999) salientam que é importante levar em consideração o
contexto pediátrico e o momento de desenvolvimento da criança e do
adolescente antes de avaliar a sua qualidade de vida com um instrumento
padronizado, pois os eventos cotidianos e os problemas crônicos podem refletir
diretamente em possíveis alterações nos resultados (Whoqol Group,1994).
O questionário genérico Pediatric Quality of Life InventoryTM (PedsQLTM)
têm sido muito utilizado para avaliar a qualidade de vida de crianças e
adolescentes na percepção das

mesmas e dos pais.

Foi validado

transculturalmente em 18 países, incluindo o Brasil (versão resumida). É um
instrumento confiável e válido para pacientes pediátricos com distúrbios de
saúde crônicos e para populações escolares e comunitárias saudáveis
(Klatchoian et al., 2008).
1.8

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO CUIDADO AO BINÔMIO CUIDADOR-CRIANÇA EM

PROGRAMA DE CVIL

O processo do cuidar é uma das atribuições do enfermeiro, a qual se
caracteriza pelo estabelecimento de uma relação solidária com quem se cuida,
sendo capaz de compreendê-lo em suas necessidades singulares, respeitar
suas limitações e estimular suas potencialidades e autonomia (Coffey, 2006;
Gaiva et al., 2009).
Estudos mostram a atuação efetiva do enfermeiro nas consultas de
enfermagem aplicando diversas intervenções em pacientes que apresentam
disfunções do trato urinário inferior como: incontinência urinária, disfunções
vesico esfincterianas e enurese. Tais ações incluem no programa de
acompanhamento dos pacientes, e de acordo com cada caso, modificações
comportamentais, programa de CVIL e reabilitação do assoalho pélvico.
(Glashan e Lelis,1999; Moore, 2003; Fera et al., 2005; 2011; Faro, 2006;
Gray,2014).
A responsabilidade pela inclusão da criança no programa de cateterismo
vesical intermitente é de toda a equipe envolvida nessa assistência. No caso do
treinamento para a realização do procedimento (CVIL), o enfermeiro é o agente
do cuidado responsável pela implementação da respectiva atividade planejada
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e programada para essa criança, de tal forma que envolva também sua família,
a escola e a comunidade, permitindo que todos compreendam que essa criança
e sua família apenas têm uma forma de vida diferente, e que isso não os
impossibilita de ter uma vida saudável (Furlan et al, 2003; Booth et al.,2009).
Enfermeiros e profissionais da saúde que prestam assistência à crianças
e adolescentes com bexiga neurogênica em programa de cateterismo vesical
intermitente não devem centrar suas atenções somente nos pacientes, mas
também em seus cuidadores, considerando-os como objeto de seu cuidado.
Desse modo é possível equilibrar a saúde do binômio cuidador-criança
proporcionando um cuidado individualizado (Furlan et al., 2003; Coffey, 2006;
Gaiva et al., 2009).
A abordagem do binômio cuidador-criança é importante ser considerada
no modelo assistencial da reabilitação para o cuidado de enfermagem, seja ele
preventivo ou educativo (Leite e Faro, 2005). Nesse sentido, justifica-se este
estudo para compreender as questões que envolvem o binômio cuidador-criança
como atendimento humanizado, eficaz e integral.
Considerando que o cateterismo vesical intermitente é um dos pilares do
tratamento de pacientes com disfunção vesico esfincteriana e que são
documentados os benefícios decorrentes da utilização desta modalidade de
tratamento, entende-se a relevância de realizar uma análise multidimensional e
identificar os fatores envolvidos na prática vivenciada e o impacto na qualidade
de vida de crianças e adolescentes em programa de CVIL, bem como de seus
cuidadores.

2. OBJETIVOS

Objetivos
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OBJETIVOS:
 Analisar a qualidade de vida do binômio cuidador–criança e identificar
fatores envolvidos na adesão e satisfação com o programa de cateterismo
vesical intermitente limpo em crianças e adolescentes.

3. CASUÍSTICA E MÉTODO

Casuística e Método
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Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos
de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em sessão de 22/06/2011
sob o protocolo de pesquisa nº 266/11 (Anexo 1).
3.1

DELINEAMENTO DA PESQUISA
Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, analítico de corte

transversal, com abordagem quantitativa, realizado em crianças e adolescentes
em programa de cateterismo vesical intermitente e seus respectivos cuidadores.
3.2

PERÍODO E LOCAL DO ESTUDO
O estudo foi realizado no ambulatório de urologia do Hospital das Clínicas

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), no
período entre agosto de 2011 e maio de 2012.
3.3

SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES
A população inicial do estudo foi identificada através de procura eletrônica

no banco de dados de todos os pacientes atendidos no Ambulatório de Bexiga
Neurogênica do HCFMUSP, com idade de um a 18 anos completa em
Janeiro/2011 e que estivessem em programa de cateterismo vesical intermitente.
Foram utilizados os termos bexiga neurogênica e cateterismo vesical
intermitente para orientar a identificação dos pacientes.
Revisou-se os prontuários de todos os pacientes e foram selecionados
aqueles que permaneciam em cateterismo vesical intermitente até a data da
mais recente consulta urológica. Contatou-se os cuidadores dos pacientes por
via telefônica e confirmou-se a permanência no programa de realização do CVIL.
Pacientes que não estivessem realizando CVIL no momento do contato não
foram incluídos na pesquisa. Aqueles em programa de CVIL foram convidados
a comparecer no ambulatório em horário previamente agendado com os
pesquisadores, acompanhados do seu cuidador principal para uma consulta de
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enfermagem, atualização dos dados clínicos e participação na pesquisa. Na falta
do número telefônico, foi enviado um telegrama de convocação. Quando
identificada a impossibilidade de comparecer ao ambulatório, por residirem em
locais distantes (outros Estados e interior de São Paulo), foi estendido o convite
para participarem da pesquisa por correspondência e uma breve explicação
sobre os procedimentos. Após confirmação dos dados para postagem, foram
enviados via Correios os Instrumentos de Coleta de Dados e os Termos de
Consentimento

Livre

e

Esclarecido

do

cuidador

(Anexo

2)

e

da

criança/adolescente (Anexo 3), acompanhados de uma carta explicativa
elaborada pelos pesquisadores, que explicava o motivo da pesquisa e como
responder aos questionários (Anexo 4). Foram enviados também envelope e
selo para postagem de retorno aos pesquisadores.
3.3.1


Critérios de inclusão – Crianças e adolescentes

Ser portador de BN em acompanhamento no ambulatório de urologia do
HCFMUSP;



Possuir idade entre um a 18 anos completos em Janeiro/2011;



Participar do programa de cateterismo vesical intermitente há, no mínimo,
três meses;



Ter autorização do cuidador principal para participar da pesquisa, expressa
por assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, quando a
capacidade cognitiva da criança ou adolescente permitiu o entendimento,
estes foram envolvidos na tomada de decisão sobre participar ou não da
pesquisa.
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Critérios de inclusão - Cuidadores

Ser o cuidador principal - o familiar ou responsável legal, que tem
disponibilizado mais tempo no cuidado da criança ou adolescente e na prática
do cateterismo vesical intermitente - de ambos os gêneros.



Aceitar o convite para participar voluntariamente da pesquisa com assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.



Ter disponibilidade para comparecer com o paciente ao ambulatório para
consulta de enfermagem e posterior participação na pesquisa ou, em casos
de residência distante que impossibilitava o atendimento presencial,
concordar em receber via Correios os Termos de Consentimento Livre e
Esclarecido e os instrumentos da pesquisa, responder e remeter ao
pesquisador.

3.3.3 Critérios de exclusão


Não realizar CVIL apesar da indicação médica.



Recusar-se a participar do estudo.

3.3.4 Amostra populacional
Um total de 137 crianças e adolescentes com bexiga neurogênica com
indicação de CVIL constituiu a população inicial do estudo. Destes, 50 não foram
incluídos no estudo: 25 não foi possível contatar via telefone e telegrama, 20 se
recusaram a participar e cinco desistiram do programa de CVIL, mesmo com a
indicação médica.
Portanto, a amostra populacional do estudo foi constituída de 87 crianças
e adolescentes em programa de CVIL e seus 87 respectivos cuidadores
principais, que aceitaram participar do estudo, totalizando 174 participantes
(Figura 1).
Compareceram pessoalmente ao ambulatório 156 participantes (78
crianças e 78 cuidadores principais). Dezoito participantes (nove crianças e nove
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cuidadores) devolveram via Correios os instrumentos preenchidos e os dois
TCLE assinados (Figura 1).
3.4

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
Esta pesquisa seguiu as normas regulamentadoras para pesquisa em

seres humanos, conforme a Resolução CNS196/96 (Brasil, 1996). De acordo
com a referida Resolução, o projeto de pesquisa deste estudo foi submetido e
aprovado pela CAPPesq conforme descrito anteriormente. Os participantes
foram esclarecidos sobre a natureza e o objetivo do estudo e o direito de se
recusar a participar. Após concordância, os cuidadores foram orientados a
assinar dois Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo o
conteúdo do primeiro relativo à concordância do cuidador em participar do estudo
como sujeito da pesquisa e o segundo relativo à concordância com a
participação da criança ou adolescente sob sua responsabilidade legal. Nesse
caso, quando a capacidade cognitiva da criança ou adolescente permitiu o
entendimento, esses foram envolvidos na tomada de decisão em participar ou
não da pesquisa.
Os TCLEs foram feitos em duas vias e a segunda via de cada termo
permaneceu com o cuidador principal.
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População inicial
137 crianças/adolescentes em programa de CVIL

Amostra populacional*
87 crianças/adolescentes
87 cuidadores

* 174 participantes

Não incluídos
50 crianças/adolescentes
25 não foi possível
contato

20 recusaram participar

5 desistiram do CVIL

Figura 1- Fluxograma da amostragem da população do estudo
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COLETA DE DADOS

3.5.1

Instrumentos
Para a coleta de dados, foram utilizados quatro instrumentos: um

formulário estruturado, o World Health Organization Quality of Life abreviado
(WHOQOL-bref), a Caregiver Burden Scale (CBS) e o Pediatric Quality of Life
Inventory

TM

Versão 4.0 (PedsQLTM4. 0). O tempo médio de aplicação de todos

os instrumentos foi de 40 minutos.
3.5.2

Formulário estruturado composto por questões abertas e fechadas,

elaborado pelos pesquisadores e dividido em três partes (Anexo 5).


Dados sociodemográficos e clínicos da criança ou adolescente



Dados sociodemográficos e clínicos do cuidador



Dados gerais relativos à prática do cateterismo vesical intermitente,
incluindo uma escala analógica visual de faces, de zero a 10, para
avaliação do grau de dificuldade técnica para realização do CVIL
(0 - muito fácil até 10 - muito difícil) em relação à pratica do paciente
e do cuidador (Alpert et al, 2005a).

3.5.3 Variáveis sociodemográficas e clínicas dos cuidadores
Na análise dos dados sociodemográficos dos cuidadores foram
consideradas as seguintes variáveis categóricas:


Faixa etária: até 40 anos e com mais de 40 anos. Considerou-se o corte pelo
cálculo da mediana das idades dos cuidadores.



Situação conjugal: sim se vive com companheiro (a); não se não vive com
companheiro (a).



Trabalhar ou estudar: sim e não.



Doença crônica: sim e não. Foram consideradas doenças crônicas: diabetes
melittus, hipertensão arterial sistêmica, obesidade, hipotireoidismo e outras.

Casuística e Método

24

3.5.4 Variáveis sociodemográficas e clínicas das crianças e adolescentes
Na análise dos dados sociodemográficos e clínicos das crianças e
adolescentes, foram consideradas as seguintes variáveis categóricas:


Gênero: masculino e feminino.



Faixa etária, classificada em: 1 - 4 anos; 5 - 7 anos; 8 - 12 anos e 13 - 18
anos.



Frequenta escola: sim e não.



Uso de cadeira de rodas para locomoção: sim e não.



Uso do andador para locomoção: sim e não.



Uso de órtese em MMII para locomoção: sim e não.



Dependência para a locomoção: sim (se utiliza cadeira de rodas, andador
ou órtese) e não (se não utiliza qualquer dispositivo).



Déficit cognitivo: sim se apresenta déficit cognitivo aparente e confirmado
pelo cuidador e não se não apresenta.

3.5.5 Variáveis da prática do CVIL
Na análise dos dados da prática do CVIL foram consideradas as
seguintes variáveis categóricas:


Frequência do CVIL: até duas vezes ao dia ou três vezes ou mais por dia.
Considerou-se este corte como sendo os que realizam com frequência menor
que a indicação médica e os que realizam pelo menos o mínimo desejável.



Continência urinária nos intervalos do cateterismo: sim e não.



Via do CVIL: via uretral ou conduto abdominal.



Dependência para realizar o CVIL: independente, parcialmente dependente
e dependente. Considerou-se independente a criança ou adolescente que
realiza o procedimento sozinho, sem auxílio do cuidador. Parcialmente
dependente a criança ou adolescente que realiza o procedimento sob
supervisão o auxílio do cuidador e dependente quando somente o cuidador
executa o procedimento.
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Foi elaborada pelos pesquisadores uma listagem com os principais
benefícios e dificuldades para realizar o CVIL. Os enunciados da listagem foram
previamente categorizados (por semelhança de conteúdo) a partir de dados da
literatura e registros de consultas de enfermagem do ambulatório do HC da
FMUSP. Cuidadores e crianças assinalaram os itens relacionados.
a) Benefícios do CVIL: melhora da qualidade de vida; diminuição de infecção
urinária; diminuição da incontinência urinária (diminuição das perdas
urinarias, fica seco durante a noite; não fica mais com cheiro de urina);
diminuição do custo com fraldas; preservação renal; diminuição da
dor/desconforto abdominal; proporciona esvaziamento completo da bexiga;
aumento da autoestima; proporciona autonomia não utilizar mais fraldas.
b) Dificuldades para realizar o CVIL: aquisição do material; sobrecarga/falta
de apoio no procedimento; rotina / horários do cateterismo; local adequado
para realizar o cateterismo (ambiente interno / externo); mudança do estilo
de vida; aceitação do procedimento (cuidador /criança); aumento da infecção
urinária após a rotina de CVIL; dificuldade na técnica do procedimento;
preocupação com o autocateterismo (ter que lembrar, cobrar, supervisionar
a criança); criança ainda não aprendeu o autocateterismo; constrangimento
na escola; dificuldade da adolescente durante o período menstrual; aumento
do custo no orçamento familiar.


Grau de dificuldade técnica do CVIL: avaliada em relação à prática do
paciente e do cuidador, segundo escala visual de faces, de 0 a 10, agrupadas
de 2 em 2, de acordo com as respostas: fácil/muito fácil (0 e 2); média (4 e
6); difícil/muito difícil (8 e 10).
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3.5.6 Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida “The World Health
Organization Quality of Life” - WHOQOL-bref
O WHOQOL-bref foi traduzido e validado no Brasil por Fleck et al, em
2000. Este instrumento é estruturado em domínios e facetas, sendo a versão
abreviada do WHOQOL-100 da Organização Mundial da Saúde. Composto por
26 questões, duas questões gerais e 24 relativas aos quatro domínios: Físico,
Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente (Quadro 1).
Cada domínio é composto por questões (facetas), sendo que as
pontuações das respostas variam entre 1 a 5. Os escores dos domínios são
calculados por meio da soma dos escores médios das questões que compõem
cada domínio e convertidos para uma escala de 0 a 100. Quanto maior o escore,
melhor a percepção de qualidade de vida em cada domínio (Fleck et al., 2000;
Pedroso et al. 2012).
A versão brasileira do Whoqol-bref (Anexo 6) tem sido utilizada no estudo
da qualidade de vida de pacientes com disfunções vesico esfincterianas em
programa de cateterismo vesical intermitente limpo (Amaral, 2010; Pereira, 2011;
Girotti et al., 2011).
Em um estudo recente, Pereira (2011) identificou que pacientes adultos e
idosos que necessitam de um cuidador para a realização do procedimento,
apresentaram menores escores de qualidade de vida nos domínios físico e
psicológico. Faz-se necessário ainda ampliar a discussão sobre o impacto no
cotidiano de cuidadores de crianças e adolescentes em programa de cateterismo
vesical intermitente.
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Quadro 1 - Domínios e Facetas do WHOQOL-bref

Domínios

Geral

Questões / Facetas correspondentes
1. Percepção sobre a qualidade de vida
2. Satisfação com a saúde
3. Dor e desconforto

Domínio 1 Domínio físico

4. Energia e fadiga
10. Sono e repouso
15. Mobilidade
16. Atividades da vida cotidiana
17. Dependência de medicação ou de tratamentos
18. Capacidade de trabalho
5. Sentimentos positivos

Domínio 2 -

6. Pensar, aprender, memorizar e concentrar-se
7. Autoestima

Domínio psicológico

11. Imagem corporal e aparência
19. Sentimentos negativos
26. Espiritualidade/religião/crenças pessoais

Domínio 3 -

20. Relações pessoais
21. Suporte (Apoio) social

Relações sociais

22. Atividade sexual
8. Segurança física e proteção
9. Ambiente no lar

Domínio 4 -

12. Recursos financeiros
13. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade

Meio ambiente

14. Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades
23. Participação em e oportunidades de recreação/lazer
24. Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima)
25. Transporte

Fonte: FLECK et al. (2000)
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3.5.7 Escala de Avaliação do Impacto na Vida do Cuidador - Caregiver
Burden Scale – CBS
A Caregiver Burden Scale (CBS) foi traduzida e validada no Brasil por
Medeiros et al. em 1998 (Anexo 7). A versão original foi desenvolvida em sueco
por Oremark em 1988, e modificada por Elmstahl, Malmberg e Annerstedt em
1996.
É um instrumento de avaliação do impacto subjetivo das doenças crônicas
na vida dos cuidadores. O questionário é composto de 22 questões, agrupadas
em cinco dimensões: Tensão Geral, Isolamento, Decepção, Envolvimento
Emocional e Ambiente (Elmståhl et al.,1996; Medeiros et al.,1998).
As questões abrangem áreas importantes da vida dos cuidadores como:
saúde mental, bem-estar, relações pessoais, sobrecarga física, suporte social,
finanças e meio ambiente. As questões apresentam quatro possíveis respostas
(de modo algum, raramente, algumas vezes e frequentemente), com pontuações
que variam de um a quatro. (Medeiros et al.,1998; Blanes et al.,2007).
O escore de cada dimensão é calculado utilizando a média aritmética de
cada item que compõe a dimensão. Para o escore total utiliza-se o cálculo da
média aritmética das pontuações atribuídas aos 22 itens. Quanto maior o escore,
maior o impacto da doença na vida do cuidador, portanto, pior a qualidade de
vida (Medeiros et al. 1998; Graça et al., 2013).
Estudos mostram que a escala CBS provou ser um instrumento válido e
confiável para avaliar o impacto na vida do cuidador. (Elmståhlet al.,1996;
Medeiros et al.,1998; Valença et al.,2012).
3.5.8 Inventário Pediátrico de Qualidade de Vida - Pediatric Quality of Life
Inventory Tm Versão 4.0 (PedsQLTM4.0)
O questionário genérico Pediatric Quality of Life Inventory

TM

Versão 4.0

(PedsQLTM4. 0) foi desenvolvido por Varni et al. em 2001 e traduzido e validado
no Brasil por Klatchoian et al. em 2008.
Foi aprovado e liberado sua utilização para este estudo sob o protocolo
de número 16349_PedsQL (Anexo 8).
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O instrumento é composto por formulários paralelos: relato dos pais
(Anexo 9) que avalia a percepção paterna da qualidade de vida da criança e
adolescente e relato da criança (Anexo 10), que é uma auto-avaliação das
crianças e adolescentes. No formulário relato da criança, a linguagem utilizada
é adaptada a cada fase do desenvolvimento e aplicada de acordo com as
seguintes faixas etárias: 5 a 7 anos, 8 a 12 anos e 13 a 18 anos; portanto, foram
utilizadas três versões dos instrumentos. O questionário da faixa etária de 5-7
anos acompanha uma escala visual de faces que faria de zero a três, sendo
alegre, neutra e triste, respectivamente (Anexo 10).
O PedsQLTM4. 0 é composto por 23 questões, divididas em quatro
domínios significativos no conceito da QVRS pediátrica: Domínio físico (8 itens);
Domínio emocional (5 itens); Domínio social (5 itens) e Domínio escolar (5 itens).
As questões de cada uma das versões das faixas etárias são
semelhantes. As instruções sugerem que o respondente pense em cada um dos
seus problemas em termos da sua ocorrência durante o mês anterior. As
respostas estão organizadas segundo uma escala do tipo Likert, com cinco
opções: 0 “se nunca tem a dificuldade para”; 1 “se quase nunca tem dificuldade
para”; 2 “se algumas vezes tem dificuldade para”; 3 “se muitas vezes tem
dificuldade para” e 4 “se quase sempre tem dificuldade para”.
A análise dos itens implica sua reversão e posterior transformação numa
escala de 0 a 100 (0 = 100; 1 = 75; 2 = 50; 3 = 25; 4 = 0), de forma que os maiores
escores sejam indicadores de uma melhor QVRS. Os resultados do questionário
e dos domínios são calculados através da soma dos itens, dividida pelo número
de itens respondidos (Moreira, 2011).
O PedsQL tem sido amplamente utilizado em estudos envolvendo
crianças e adolescentes com disrafismos neuromedulares, mostrando sua
confiabilidade e viabilidade (Parekh et al.,2006; Abresch et al., 2007; Oladeji et
al., 2007; MacNeily et al.,2009; Olesen et al, 2013).
3.6

PROCESSO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA
A coleta de dados presencial foi realizada pelos pesquisadores em duas

salas de consulta do referido ambulatório. No início do atendimento, foram
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novamente explicados ao cuidador, com participação da criança ou adolescente,
os motivos da convocação, convidando-os a participar da pesquisa. O objetivo
do estudo foi explicado para os cuidadores, identificados como responsáveis
legais, bem como para as crianças e adolescentes, em linguagem adequada, de
acordo com a fase de desenvolvimento. Após a confirmação do aceite em
participar da pesquisa, foi explicado e entregue para a criança/adolescente e
para o cuidador os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido.
Inicialmente foi aplicado o formulário Instrumentos de Coleta de Dados
(Anexo 5), elaborado pelos pesquisadores, sob forma de entrevista: dados
sociodemográficos e clínicos do cuidador e da criança ou adolescente, e dados
relativos à prática do CVIL. Em seguida, foram entregues os questionários:
WHOQOL-bref, Caregiver Burden Scale (CBS) e o PedsQLTM4.0 - relato dos pais
para serem preenchidos pelo cuidador e o PedsQLTM4.0 – relato da criança para
serem preenchidos pela criança ou adolescente. Quando identificada dificuldade
para preenchimento desses instrumentos, os questionários foram aplicados em
forma de entrevista. Durante a aplicação dos instrumentos para os cuidadores,
como alternativa, a criança ou adolescente aguardava em outra sala do
ambulatório, realizando atividades lúdicas.
Das 87 crianças participantes do estudo, 17 crianças e seus cuidadores
não responderam o questionário PedsQLTM4.0, nove crianças apresentam déficit
cognitivo (confirmado pelos cuidadores) e oito crianças são menores de cinco
anos. O questionário foi aplicado em 70 crianças e nos seus respectivos
cuidadores paralelamente. Quando a capacidade cognitiva da criança ou
adolescente permitiu o entendimento das versões do questionário – Relato da
criança - estes foram auto administrados. Na identificação de dificuldade para o
preenchimento, o instrumento foi aplicado em forma de entrevista.
Para as duas questões relativas à capacidade de andar e correr, que
integram o domínio capacidade física, 21 crianças não responderam (19 são
cadeirantes e dois utilizam outros dispositivos para auxílio na locomoção). Foram
obtidas respostas de 49 crianças e seus cuidadores (35 deambulantes sem
auxílio de dispositivos e 14 utilizam algum dispositivo para locomoção).
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No domínio atividade escolar, obtiveram-se 63 respostas das crianças e
cuidadores. Nesse caso, os participantes receberam orientação para responder
às questões relativas a este domínio quando as crianças e adolescentes
frequentavam escola ou creche. Sete crianças não responderam porque não
frequentavam escola.
3.7

TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
Os dados dos questionários foram inseridos em um banco de dados,

em planilha eletrônica (Microsoft Excel®) e processados estatisticamente no
software Statistical Package for Social Sciences® (SPSS - versão 20.0 para
Windows), analisados, descritos e apresentados em números absolutos e
percentuais para as variáveis categóricas.
Utilizou-se análise estatística descritiva de medidas de amplitude e de
tendência central. Para as variáveis com distribuição normal utilizaram-se os
testes estatísticos t-student e ANOVA (análise variância). Para as variáveis onde
não se verificou o pressuposto de distribuição normal adotaram-se os testes
estatísticos Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Para todos os testes estatísticos foi
considerado o intervalo de confiança de 95% e nível de significância estatística
de 5%.
No WHOQOL-bref foram invertidas as questões 3, 4 e 26 para os valores
1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1. A inversão das questões é realizada com o objetivo de
padronizar todas as respostas do instrumento, de forma que a resposta mais
positiva seja 5 e a resposta mais negativa seja 1. Os escores dos domínios foram
calculados por meio da soma dos escores da média de questões que compõem
cada domínio. Estes foram convertidos para uma escala de 0 a 100 (Pedroso et
al. 2010 e 2012).
Para a análise da Caregiver Burden Scale (CBS) o escore total foi obtido
pela média aritmética dos valores equivalentes às respostas das 22 questões e
para a análise inferencial foram associadas à média do escore total e as variáveis
das crianças e dos cuidadores, bem como as médias dos escores das dimensões
do instrumento.
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Na correlação dos domínios do WHOQOL-bref com as dimensões da
Caregiver Burden Scale (CBS) foi utilizado o coeficiente de correlação de
Pearson.
A análise dos itens do PedsQLTM 4.0 implicou sua reversão e posterior
transformação numa escala de 0 a 100 (0 = 100; 1 = 75; 2 = 50; 3 = 25; 4 = 0).
Os resultados do questionário e dos domínios foram calculados por meio da
soma dos itens e divididos pelo número de itens respondidos.
Realizou-se o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson entre a
análise dos domínios do PedsQLTM 4.0 das respostas das crianças e dos
cuidadores.
3.8

CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO
A idade média dos 87 cuidadores que constituíram a amostra populacional

foi de 38,2 (± 9,6) anos, variou de 22 a 76 anos. Considerou-se como variável no
estudo o corte pelo cálculo da mediana, 40 anos.
A idade das crianças e adolescentes participantes do estudo variou de um
a 18 anos, com média de 11,02 (±4,4) anos (Tabelas 1 e 2).
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Tabela 1 - Caracterização sociodemográficas e clínica dos cuidadores de
crianças e adolescentes em programa de CVIL. São Paulo. HCFMUSP – 2012
Variáveis dos cuidadores

N

%

1
86
87

1,1
98,9
100

53
34
87

60,9
39,1
100

56
24
7
87

64,4
27,6
8,0
100

9
50
21
7
87

10,3
57,5
24,2
8,0
100

1
43
38
5
87

1,1
49,4
43,7
5,8
100

84
1
2
87

96,6
1,1
2,3
100

Sim
Não
Total
Doença crônica

38
49
87

43,7
56,3
100

Sim
Não
Total

37
50
87

42,5
57,5
100

Gênero
Masculino
Feminino
Total
Faixa etária
Até 40 anos
Acima de 40 anos
Total
Situação conjugal
Vive com companheiro
Não vive com companheiro
Não responderam
Total
Moradores na residência
2
3 ou 4
≥5
Não responderam
Total
Anos de estudo
Não alfabetizado
3 - 8 anos
9 - 11 anos
12 - 15 anos
Total
Relação de parentesco com a criança
Mãe
Pai
Avó
Total
Trabalha / estuda
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Tabela 2 - Caracterização sociodemográficas e clínica das crianças e
adolescentes em programa de CVIL. São Paulo. HCFMUSP – 2012
Variáveis das crianças

N

%

Masculino

45

51,7

Feminino

42

48,3

Total
Estado de Procedência

87

100

São Paulo

81

93,1

Outros estados

6

6,9

Total
Faixa etária

87

100

1 - 4 anos

8

9,2

5 - 7 anos

13

14,9

8 - 12 anos

29

33,3

13 - 18 anos

37

42,6

Total
Frequenta escola

87

100

Sim

70

80,5

Não

17

19,5

Total
Etiologia da disfunção vesico esfincteriana

87

100

Disrafismos neuromedulares

64

73,6

Doenças adquiridas

8

9,2

Outras malformações congênitas

15

17,2

Total
Déficit cognitivo

87

100

Sim

9

10,3

Não

78

89,7

Total
Uso de cadeira de rodas

87

100

Sim

29

33,3

Não

58

66,7

Total
Uso de andador

87

100

Sim

12

13,8

Não

75

86,2

Total

87

100

Gênero

continua
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conclusão
Tabela 2 - Caracterização sociodemográficas e clínica das crianças e
adolescentes em programa de CVIL. São Paulo. HCFMUSP – 2012
Variáveis das crianças

N

%

Sim

36

41,4

Não

51

58,6

Total
Dependência para locomoção*

87

100

Sim

52

59,8

Não

35

40,2

Total
Uso de fralda

87

100

Sim

61

70.1

Não

26

29,9

Total
Continência urinária nos intervalos do CVIL

87

100

Sim

49

56,3

Não

38

43,7

Total
Comorbidades**

87

100

Sim

19

21,8

Não

68

78,2

Total
Ampliação vesical

87

100

Sim

40

46

Não

47

54

Total
Aplicação de Toxina Botulínica

87

100

Sim

10

11,5

Não

77

88,5

Total
Manobra para esvaziamento vesical

87

100

Sim

21

24,1

Não

66

75,9

Total

87

100

Uso de órtese

* Crianças e adolescentes que utilizam uma ou mais ajuda para locomoção (cadeira de rodas, andador e
órtese)
**Comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica; Insuficiência Rena Crônica; Outras
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As crianças e adolescentes participantes do estudo estavam em programa
de CVIL em um período que variava de três meses a 17 anos. Os dados
relacionados à prática do CVIL são apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Variáveis relacionadas à prática do CVIL das crianças e
adolescentes do estudo. São Paulo. 2012 (N=87)
Variáveis das crianças

N

%

Tempo no programa de CVIL
< 1 ano
3
3,5
1 a 5 anos
45
51,7
6 a 10 anos
26
29,9
> 10 anos
13
14,9
Via do CVIL
Conduto abdominal
20
23
Uretral
67
77
Dependência para realizar o CVIL
Dependente
53
60,9
Independente
25
28,7
Parcialmente dependente
9
10,3
Frequência do CVIL
Até 2x/Dia
11
12,6
≥ 3x/Dia
76
87,4
Ambiente principal de realização do CVIL no domicílio
Quarto
57
65,5
Banheiro
25
28,7
Sala/Cozinha
5
5,8
Realização do CVIL fora do domicílio
Sim
57
65,5
Não
30
34,5
Calibre do cateter utilizado
Calibre 6
12
13,8
Calibre 8
30
34,5
Calibre 10
27
31,0
Calibre 12
16
18,4
Calibre 14
2
2,3
Reutilização do cateter*
Sim
24
27,6
Não
63
72,4
Forma de aquisição do cateter utilizado
Compra
13
14,9
Recebe por doação
46
52,9
Compra e recebe por doação
28
32,2
Total
87
100
* Todos os pacientes utilizavam cateter uretral plástico em PVC (cloreto de polivinila)
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QUALIDADE DE VIDA DOS CUIDADORES AVALIADA PELO WHOQOL-BREF
Considerando a QVRS como um construto multidimensional, os

resultados do WHOQOL-bref são apresentados em quatro domínios: Físico,
Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente. Os escores são calculados em
uma escala de 0 a 100: quanto mais alto o escore melhor a qualidade de vida
naquele domínio. Duas questões não consideradas nos domínios avaliam a
percepção geral do indivíduo sobre sua qualidade de vida e a percepção geral
do indivíduo sobre sua saúde.
A maioria dos respondentes (55,1%) considera sua QV “boa” ou “muito
boa”; enquanto 40,2% avaliam a QV como “nem ruim, nem boa” e 4,7% como
“ruim”. Nenhum cuidador avaliou sua qualidade de vida como “muito ruim”. As
respostas à questão sobre percepção geral sobre a Qualidade de Vida dos
respondentes foram demonstradas na Figura 2.

4,7%

8,0%

Muito boa
Boa

40,2%
47,1%

Nem ruim nem boa
Ruim

Figura 2 - Percepção da Qualidade de Vida dos cuidadores de crianças e
adolescentes em programa de CVIL, segundo WHOQOL-bref. São Paulo.
HCFMUSP - 2012
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Em relação à satisfação com a saúde, a maioria dos cuidadores afirmou
estar “satisfeito” ou “muito satisfeito” (47,2%); enquanto 31% afirmam indiferença
em relação à satisfação com a saúde “nem satisfeito, nem insatisfeito”. Por outro
lado, 21,8% tem percepção negativa em relação à satisfação com a saúde,
considerando sua percepção nesse item como “insatisfeito” ou “muito
insatisfeito”. Estes dados são demonstrados na Figura 3.

Muito satisfeito

10,4

Satisfeito

36,8

Nem insatisfeito nem satisfeito

31

Insatisfeito

20,7

Muito insatisfeito

1,1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Figura 3 - Satisfação com a Saúde, segundo WHOQOL-bref, dos cuidadores de
crianças e adolescentes em programa de CVIL. São Paulo. HCFMUSP– 2012.
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Ao avaliar a QVRS de acordo com os domínios do WHOQOL-bref,
obtiveram-se maiores escores médios nos domínios físico (64,53) e relações
sociais (63,31), seguido do domínio psicológico (61,88) e menor escore médio
no domínio meio ambiente (47,23). Os dados são apresentados na Tabela 4.
Tabela 4 - Qualidade de Vida de cuidadores de crianças e adolescentes em
programa de CVIL segundo WHOQOL-bref. São Paulo. HCFMUSP - 2012
DOMÍNIO

MÉDIA

DESVIO PADRÃO

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

Físico

64,53

15,31

21,43

96,43

Psicológico

61,88

15,99

4,17

95,83

Relações Sociais

63,31

19,86

16,67

100,00

Meio Ambiente

47,23

12,53

18,75

81,25
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As respostas das 24 facetas que compõem os domínios do WHOQOLbref são apresentadas na Figura 4. Observam-se menores valores médios
(escore médio< 50) nas questões sobre Dor e desconforto; Dependência de
medicações ou de tratamento; Sentimentos negativos; Recursos financeiros;
Cuidados de saúde; Recreação e lazer e Transporte. Observam-se também
maiores valores médios (escore médio 70), apenas nas questões sobre
Mobilidade e Autoestima. Quanto maior a pontuação melhor a percepção sobre
a qualidade de vida.
Dor e desconforto

29,02

Energia e fadiga

63,22

Sono e repouso

53,45

Mobilidade

71,26

Atividades da vida cotidiana

66,95

Dependencia de medicação ou de tratamentos

36,78

Capacidade de trabalho

62,64

Sentimentos positivos

50

Pensar, aprender, memória e concentração

56,9

Auto estima

74,71

Imagem corporal e aparência

62,93

Sentimentos negativos

34,77

Espiritualidade/religião/crenças pessoais

61,49

Relações pessoais

66,67

Suporte e apoio pessoal

62,36

Atividade sexual

60,92

Segurança física e proteção

56,9

Ambiente do lar

55,75

Recursos financeiros

32,76

Cuidados de saúde

44,25

Novas informações e habilidades

52,3

Recreação e lazer
Domínios
Físico
Psicológico
Relações Sociais
Meio Ambiente

32,47

Ambiente físico

54,02

Transporte

49,43

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Figura 4 – Escores Médios das respostas de cuidadores de crianças e
adolescentes em programa de CVIL por facetas do WHOQOL-bref. São Paulo.
HCFMUSP-2012.
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4.1.2 Qualidade de vida dos cuidadores segundo o WHOQOL-bref e
variáveis sociodemográficas e clínicas dos cuidadores
Não foram encontradas associações estatisticamente significantes entre
todos os domínios do WHOQOL-bref e as variáveis do cuidador: faixa etária,
situação conjugal, e trabalhar e estudar.
Foram encontrados menores escores de QVRS em todos os domínios nas
respostas dos cuidadores com doença crônica, com diferença estatisticamente
significante

nos

domínios:

físico

(p=0,001)

e

psicológico

(p=0,016),

demonstrando que cuidadores sem doença crônica apresentam melhor
qualidade de vida.

Tabela 5 - Escores médios dos domínios do WHOQOL- bref dos cuidadores de
crianças e adolescentes em programa de CVIL segundo a doença crônica do
cuidador. São Paulo. HCFMUSP - 2012
Doença Crônica
Domínio Físico
Não
Sim
Domínio Psicológico
Não
Sim
Relações Sociais
Não
Sim
Meio Ambiente
Não
Sim

N

Escore Médio

Desvio padrão

p valor
0,001

50
37

69,00
58,49

12,91
16,37

50
37

65,41
57,09

12,26
19,11

0,016

0,849
50
37

63,66
62,83

19,47
20,65
0,102

50
37

49,12
44,67

12,86
11,75
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4.1.3 Qualidade de vida dos cuidadores segundo o WHOQOL-bref e
variáveis sociodemográficas e clínicas das crianças e adolescentes
Não foram encontradas associações estatisticamente significantes entre
todos os domínios do WHOQOL-bref e as seguintes variáveis das crianças e
adolescentes: sexo, faixa etária, frequentar escola, cirurgia prévia de ampliação
vesical e dependência para locomoção.
Cuidadores de crianças com déficit cognitivo aparente apresentaram
menores escores de qualidade de vida em todos os domínios, com diferença
estatisticamente significante nos domínios físico (p=0,001) e psicológico
(p=0,018), demonstrando pior qualidade de vida nos cuidadores de crianças com
déficit cognitivo. Os dados foram apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 - Escores médios dos domínios do WHOQOL- bref dos cuidadores de
crianças e adolescentes em programa de CVIL que apresentam ou não déficit
cognitivo. São Paulo. HCFMUSP - 2012
Déficit cognitivo
Domínio Físico
Não
Sim
Domínio Psicológico
Não
Sim
Relações Sociais
Não
Sim
Meio Ambiente
Não
Sim

n

Escore

Desvio padrão

p valor
0,001

78
9

66,39
48,41

14,29
15,16
0,018

78
9

63,24
50,00

15,11
19,32
0,126

78
9

64,42
53,70

19,67
20,03

78
9

47,83
42,01

12,51
12,11

0,188
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4.1.4 Qualidade de vida dos cuidadores segundo o WHOQOL-bref e prática
do CVIL
Não foram encontradas diferenças com significância estatística entre
todos os domínios do WHOQOL-bref e as seguintes variáveis da prática do CVIL:
via do CVIL, frequência do CVIL, continência nos intervalos entre os
cateterismos, e fazer cateterismo fora do domicílio.
Ao avaliar dependência para realizar o CVIL e os domínios da QV dos
cuidadores, foram encontradas diferenças com significância estatística nos
domínios físico (p=0,013) e psicológico (p=0,029). Cuidadores de crianças
independentes para a realização do procedimento apresentam melhor qualidade
de vida nesses domínios em relação aos cuidadores de crianças que são parciais
ou totalmente dependentes para a realização do cateterismo (Tabela 7).
Tabela 7 - Escores médios dos domínios do WHOQOL- bref dos cuidadores de
crianças e adolescentes em programa de CVIL quanto à dependência para
realizar o CVIL. São Paulo. HCFMUSP - 2012
Dependência para
realizar o CVIL
Domínio Físico
Independente*
Parcialmente
Dependente*
Domínio Psicológico
Independente*
Parcialmente*
Dependente
Relações Sociais
Independente
Parcialmente
Dependente
Meio Ambiente
Independente
Parcialmente
Dependente
* (Post Hoc) p< 0,05

n

Escore

Desvio padrão

p valor
0,013

25
9
53

71,85
58,33
62,12

12,12
16,36
15,50
0,029

25
9
53

68,61
53,24
60,37

14,02
13,30
16,45
0,352

25
9
53

68,00
63,88
61,00

19,93
11,78
20,78
0,060

25
9
53

51,87
42,01
45,93

12,88
7,00
12,59
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IMPACTO DO CVIL NA VIDA DOS CUIDADORES SEGUNDO A CAREGIVER

BURDEN SCALE (CBS)
O escore global da CBS, calculado pela média aritmética das 22 questões
do instrumento, foi de 1,97±0,51. Os escores médios das dimensões calculado
em uma escala de 1 a 4 foram: ambiente (2,22 ± 0,73), tensão geral (2,12 ± 0,71),
decepção (2,05±0,64), isolamento (1,76±0,71) e envolvimento emocional (1,41 ±
0,57). Quanto maior o escore, maior o impacto. Estes dados foram apresentados
na Figura 5, demonstrando maior impacto nas dimensões ambiente, tensão geral
e decepção.

2,5

2

1,5

1

0,5

0
Tensão Geral

Isolamento

Decepção

Envolvimento
emocional

Ambiente

Figura 5 – Médias das dimensões da Caregiver Burden Scale na avaliação do
impacto do CVIL na vida dos cuidadores de crianças e adolescentes em
programa de CVIL. São Paulo. HCFMUSP – 2012
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4.2.1 Impacto do CVIL na vida dos cuidadores segundo a CBS e variáveis
sociodemográficas e clínicas dos cuidadores
Não foram encontradas associações com significância estatística entre as
dimensões da CBS e as variáveis do cuidador: situação conjugal, trabalhar e
estudar e presença de doença crônica.
Foi encontrado maior impacto do CVIL em cuidadores com faixa etária
acima de 40 anos, na dimensão decepção, com diferença estatisticamente
significante (p=0,040). Os dados são demonstrados na Tabela 8.
Tabela 8 - Escores médios das dimensões da Caregiver Burden Scale dos
cuidadores de crianças e adolescentes em programa de CVIL relacionado à faixa
etária do cuidador. São Paulo. HCFMUSP - 2012
Faixa etária do cuidador
Tensão geral
Até 40 anos
Acima de 40 anos
Isolamento
Até 40 anos
Acima de 40 anos
Decepção
Até 40 anos
Acima de 40 anos
Envolvimento emocional
Até 40 anos
Acima de 40 anos
Ambiente
Até 40 anos
Acima de 40 anos

n

Escore

Desvio padrão

p valor
0,630

53
34

2,09
2,17

0,71
0,71

53
34

1,76
1,76

0,73
0,69

0,987

0,040
53
34

1,93
2,22

0,63
0,62
0,149

53
34

1,34
1,52

0,56
0,59
0,808

53
34

2,24
2,20

0,70
0,77
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4.2.2 Impacto do CVIL na vida dos cuidadores segunda a CBS e variáveis
sociodemográficas e clínicas das crianças e adolescentes
Não foram encontradas associações com significância estatística entre as
dimensões CBS na vida dos cuidadores e as variáveis sociodemográficas e
clínicas das crianças e adolescentes: faixa etária, sexo, déficit cognitivo
aparente, frequentar escola, ampliação vesical prévia.
Obteve-se resultado estatisticamente significativo na dimensão ambiente
(p=0,044), com maior impacto para cuidadores de crianças dependentes para
locomoção (Tabela 9).

Tabela 9 - Escores médios das dimensões da Caregiver Burden Scale dos
cuidadores de crianças e adolescentes em programa de CVIL relacionado à
dependência para locomoção da criança e do adolescente. São Paulo.
HCFMUSP - 2012
Dependência para locomoção
Tensão geral
Não
Sim
Isolamento
Não
Sim
Decepção
Não
Sim
Envolvimento emocional
Não
Sim
Ambiente
Não
Sim

n

Escore

Desvio padrão

p valor
0,142

35
52

1,98
2,21

0,55
0,79
0,449

35
52

1,69
1,81

0,70
0,72

35
52

1,97
2,10

0,64
0,64

0,335

0,694
35
52

1,44
1,39

0,58
0,57
0,044

35
52

2,03
2,35

0,73
0,71
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Considerando o resultado encontrado na variável dependência para
locomoção, optou-se por analisar o impacto na vida dos cuidadores dos
diferentes tipos de aparelho utilizado como auxiliar na locomoção da criança e
adolescente.
Não foi encontrada diferença com significância estatística entre o uso de
cadeira de rodas e órtese sobre o impacto na vida do cuidador em todas as
dimensões do CBS.
Cuidadores

de

criança

que

utilizam

andador

para

locomoção

apresentaram maiores escores em todas as dimensões da CBS em relação aos
cuidadores de crianças que não usam andador (Tabela 10), com diferença
estatisticamente significativa nas dimensões escore global (p=0,038) tensão
geral (p=0,050) e ambiente (p=0,036).

Tabela 10 - Escores médios das dimensões da Caregiver Burden Scale dos
cuidadores de crianças e adolescentes em programa de CVIL segundo o uso de
andador. São Paulo. HCFMUSP - 2012
Uso do andador para
locomoção
Escore Global
Não
Sim
Tensão Geral
Não
Sim
Isolamento
Não
Sim
Decepção
Não
Sim
Envolvimento Emocional
Não
Sim
Ambiente
Não
Sim

n

Escore

Desvio padrão

p-valor
0,038

75
12

1,93
2,26

0,49
0,57

75
12

2,06
2,50

0,67
0,87

0,050

0,728
75
12

1,75
1,83

0,72
0,67
0,153

75
12

2,01
2,30

0,63
0,67
0,154

75
12

1,38
1,63

0,56
0,64
0,036

75
12

2,16
2,63

0,73
0,55
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4.2.3 Impacto do CVIL na vida dos cuidadores segundo a CBS e variáveis
relacionadas à prática do CVIL
Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre via
do CVIL e continência nos intervalos dos cateterismos quando associados com
impacto na vida do cuidador.
Em relação à frequência do CVIL, obtiveram-se resultados com maiores
escores em todas as dimensões da CBS na vida dos cuidadores de crianças que
realizam CVIL até 2x/dia (Tabela 11), com diferença estatisticamente
significativa para escore global (p=0,013), isolamento (p=0,011) e envolvimento
emocional (p=0,022), demonstrando menor impacto na vida dos cuidadores de
crianças que realizam o CVIL 3x/dia ou mais. Esse resultado mostrou que quanto
maior a frequência do CVIL menor o impacto na vida do cuidador em todas as
dimensões.
Tabela 11 - Escores médios das dimensões da Caregiver Burden Scale dos
cuidadores de crianças e adolescentes em programa de CVIL segundo a
frequência de realização do CVIL. São Paulo. HCFMUSP - 2012
Frequência do CVIL
Escore Global
Até 2x/dia
≥3x/dia
Tensão Geral
Até 2x/dia
≥3x/dia
Isolamento
Até 2x/dia
≥3x/dia
Decepção
Até 2x/dia
≥3x/dia
Envolvimento Emocional
Até 2x/dia
≥3x/dia
Ambiente
Até 2x/dia
≥3x/dia

n

Escore

Desvio padrão

p-valor
0,013

11
76

2,33
1,92

0,61
0,48

11
76

2,50
2,07

0,66
0,70

0,063

0,011
11
76

2,27
1,69

1,14
0,60
0,191

11
76

2,29
2,01

0,71
0,62
0,022

11
76

1,78
1,36

0,58
0,56
0,068

11
76

2,60
2,17

0,82
0,70
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Observou-se também maior impacto em cuidadores de crianças que não
realizam CVIL fora de casa comparados aos cuidadores de crianças que
realizam o CVIL também fora de casa, com resultado significativo na dimensão
isolamento (p=0,026). Os dados são demonstrados na Tabela 12.

Tabela 12 - Escores médios das dimensões da Caregiver Burden Scale dos
cuidadores de crianças e adolescentes em programa de CVIL segundo
realização do CVIL fora do domicílio. São Paulo. HCFMUSP - 2012
Realização do CVIL fora
do domicílio
Escore Global
Não
Sim
Tensão Geral
Não
Sim
Isolamento
Não
Sim
Decepção
Não
Sim
Envolvimento Emocional
Não
Sim
Ambiente
Não
Sim
Cuidadores

de

n

Escore

Desvio padrão

p-valor
0,190

30
57

2,07
1,92

0,57
0,47
0,243

30
57

2,25
2,06

0,78
0,66

30
57

2,00
1,64

0,84
0,60

0,026

0,233
30
57

2,16
1,99

0,61
0,65
0,739

30
57

1,38
1,43

0,58
0,57
0,894

30
57

crianças

2,24
2,22
dependentes

0,70
0,75
para

a

realização

CVIL

apresentaram maior impacto em relação aos cuidadores de crianças
independentes e parcialmente dependentes para a realização do procedimento,
com diferenças estatisticamente significativas nas dimensões: escore global
(p=0,031), isolamento (p=0,042) e ambiente (p=0,053). Os dados são
apresentados na Tabela 13.
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Tabela 13 - Escores médios das dimensões da Caregiver Burden Scale dos
cuidadores de crianças e adolescentes em programa de CVIL segundo a
dependência para realizar o CVIL. São Paulo. HCFMUSP - 2012
Dependência para realizar o
CVIL
Escore Global
Independente*
Parcialmente
Dependente*
Tensão Geral
Independente
Parcialmente
Dependente
Isolamento
Independente*
Parcialmente
Dependente*
Decepção
Independente
Parcialmente
Dependente
Envolvimento Emocional
Independente
Parcialmente
Dependente
Ambiente
Independente*
Parcialmente
Dependente*

n

Escore

Desvio padrão

p-valor
0,031

25
9
53

1,77
1,88
2,09

0,46
0,46
0,52
0,073

25
9
53

1,88
1,98
2,26

0,68
0,67
0,70

25
9
53

1,50
1,59
1,91

0,59
0,68
0,73

0,042

0,066
25
9
53

1,84
1,86
2,18

0,58
0,56
0,65
0,975

25
9
53

1,44
1,40
1,40

0,59
0,49
0,59

25
9
53

1,93
2,40
2,33

0,63
0,54
0,77

0,053

* (Post Hoc) p< 0,05

4.3

CORRELAÇÃO ENTRE OS DOMÍNIOS DO WHOQOL-BREF E A CBS
Foi utilizado o Coeficiente de correlação de Pearson para verificar a

correlação entre os domínios de qualidade de vida avaliados pelo WHOQOL-bref
e as dimensões do impacto na vida do cuidador, avaliados pela Caregiver Burden
Scale (CBS).
Conforme demonstrado na Tabela 14, foram encontradas correlações
negativas entre todos os domínios do WHOQOL-bref e as dimensões de impacto
da CBS, exceto entre o domínio psicológico do WHOQOL-bref e a dimensão
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ambiente da CBS. A correlação indica que quanto maior o impacto, menor a
qualidade de vida em todos os domínios.

Tabela 14 - Coeficiente de correlação entre os domínios de qualidade de vida
segundo o WHOQOL-bref e as dimensões da CBS do cuidador de crianças em
programa de CVIL. São Paulo. HCFMUSP – 2012
Tensão
Envolviment
Isolamento Decepção
Ambiente
Dimensões CBS
Geral
o emocional
Domínios
WHOQOL-bref
Físico

-0,272
0,010*

-0,205
0,056*

-0,309
0,003*

-0,163
0,129

-0,296
0,005*

Psicológico

-0,191
0,074

-0,007
0,514

-0,131
0,224

-0,133
0,219

0,034
0,751

Relações Sociais

-0,206
0,055*

-0,317
0,002*

-0,263
0,013*

-0,243
0,023*

-0,077
0,477

Meio Ambiente

-0,153
0,155

-0,196
0,068

-0,269
0,011*

-0,265
0,012*

-0,299
0,004*

* p valor (significância estatística ˂0,05)

Observam-se como de maior magnitude as correlações negativas de fraca
a moderada entre domínio físico na avaliação da qualidade de vida e decepção
na avaliação do impacto na vida do cuidador (-0,309) e relações sociais e
isolamento

(-0,317),

com

significância

estatística

p=0,003

e

p=0,002

respectivamente.
4.4

QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEGUNDO O

PEDSQLTM
O PedsQLTM4.0 foi aplicado em 70 crianças e adolescentes e seus
respectivos cuidadores. Para as duas questões relativas à capacidade de andar
e correr (domínio capacidade física) foram obtidas 49 respostas; 35 crianças
eram independentes de aparelhos para locomoção, enquanto 14 utilizam algum
aparelho como auxílio à locomoção.
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No domínio atividade escolar, obtiveram-se 63 respostas. Nesse caso, os
participantes receberam orientação para responder às questões relativas a este
domínio quando as crianças e adolescentes frequentavam escola ou creche.
Ao avaliar a QV das crianças e adolescentes, de acordo com o relato dos
cuidadores, obtiveram-se maiores escores nos aspectos social (65,21) e
emocional (57,27), seguidos dos aspectos capacidade física (55,13) e atividade
escolar (51,69). Nesse instrumento, em uma escala de0-100, quanto maior o
escore obtido, melhor a qualidade de vida no domínio estudado. Os dados são
apresentados na Tabela 15.

Tabela 15 - Qualidade de Vida de crianças e adolescentes em programa de CVIL
segundo PedsQLTM 4.0 – Relato dos pais. São Paulo. HCFMUSP - 2012
DOMÍNIO

n

MÉDIA

DESVIO
PADRÃO

VALOR
MÍNIMO

VALOR
MÁXIMO

Capacidade Física

49

55,13

24,68

6,25

100,00

Aspecto Emocional

70

57,27

18,32

21,20

100,00

Aspecto Social

70

65,21

23,32

2,40

100,00

Atividade Escolar

63

51,69

22,90

0,60

100,00

Na autoavaliação da QV das crianças e adolescentes, utilizando-se o
instrumento PedsQLTM 4.0, obtiveram-se maiores escores nos aspectos social
(68,34) e capacidade física (68,29), seguido dos aspectos atividade escolar
(64,91) e aspecto emocional (62,82). Dados apresentados na Tabela 16.

Resultados

54

Tabela 16 - Qualidade de Vida de crianças e adolescentes em programa de CVIL
segundo PedsQLTM 4.0 – Relato das crianças. São Paulo. HCFMUSP - 2012
DOMÍNIO

n

MÉDIA

DESVIO
PADRÃO

VALOR
MÍNIMO

VALOR
MÁXIMO

Capacidade Física

49

68,29

18,97

18,75

100,00

Aspecto Emocional

70

62,82

19,81

30,00

100,00

Aspecto Social

70

68,34

23,69

0,00

100,00

Atividade Escolar

63

64,91

19,37

11,80

100,00

Observa-se também que as crianças e adolescentes têm melhor
percepção de qualidade de vida em todos os domínios do PedsQLTM 4.0, quando
comparados à avaliação dos cuidadores (Figura 6).

Figura 6 – Escores médios dos domínios da avaliação da qualidade de vida das
crianças e adolescentes em programa de CVIL, segundo o PedsQLTM 4.0, relato
das crianças e relato dos cuidadores. São Paulo. HCFMUSP – 2012
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4.4.1 Relato do cuidador e variáveis das crianças e adolescentes e da
prática do cateterismo vesical intermitente
Responderam 70 cuidadores. Para as duas questões relativas à
capacidade de andar e correr (domínio capacidade física) foram obtidas 49
respostas; 35 crianças eram independentes de aparelhos para locomoção,
enquanto 14 utilizam algum aparelho como auxílio à locomoção.
No domínio atividade escolar, obtiveram-se 63 respostas, questões
relativas às crianças e adolescentes que frequentavam escola ou creche.
Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre as
dimensões do PedsQLTM 4.0 – Relato dos pais e as variáveis gênero e faixa
etária das crianças e adolescentes.
Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas quando
consideradas as variáveis: dependência para locomoção e via do CVIL. Crianças
independentes do uso de aparelhos para locomoção apresentaram melhor
qualidade de vida, na percepção de seus cuidadores, em relação às crianças
que necessitam de aparelhos (cadeira de rodas, andador e tutor) para se
locomover, em todos os domínios do PedsQL TM 4.0, com diferença
estatisticamente significante no domínio atividade escolar. (Tabela 17).
Tabela 17 - Escores médios dos domínios do PedsQLTM 4.0- relato dos
cuidadores de crianças e adolescentes em programa de CVIL segundo o uso de
aparelhos para locomoção. São Paulo. HCFMUSP - 2012
Uso de aparelhos para
n
Escore
Desvio padrão
p-valor
locomoção*
0,239
Capacidade física
Não
35
55,68
24,46
Sim
14
40,21
29,86
0,696
Aspecto emocional
Não
35
56,59
17,73
Sim
35
54,02
22,63
0,484
Aspecto social
Não
35
64,59
23,39
Sim
35
58,73
23,07
Atividade escolar
0,015
Não
35
54,32
21,26
Sim
28
33,57
26,95
*Aparelhos para locomoção (cadeira de rodas, andador e tutor)
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Crianças que realizam CVIL via conduto abdominal apresentaram melhor
qualidade de vida, na percepção dos cuidadores, no domínio atividade escolar
com significância estatística (p= 0,033), em relação às crianças que realizam
CVIL via uretral. Observam-se também maiores escores de qualidade de vida
das crianças que realizam CVIL via conduto abdominal, no domínio capacidade
física e aspecto social, porém sem significância estatística. Dados a seguir na
Tabela 18.

Tabela 18 - Escores médios dos domínios do PedsQLTM 4.0, relato dos
cuidadores de crianças e adolescentes em programa de CVIL, em relação à via
do CVIL. São Paulo. HCFMUSP - 2012
Via do CVIL
Capacidade física
Conduto abdominal
Uretral
Aspecto emocional
Conduto abdominal
Uretral
Aspecto social
Conduto abdominal
Uretral
Atividade escolar
Conduto abdominal
Uretral

n

Escore

Desvio padrão

p-valor
0,240

17
32

60,21
51,33

24,83
24,86
0,829

19
51

55,48
56,55

20,26
17,66
0,475

19
51

67,12
62,61

27,57
21,63

19
44

61,01
47,66

20,87
22,77

0,033

4.4.2 Relato da criança e adolescente e variáveis das crianças e
adolescentes e da prática do cateterismo vesical intermitente
Responderam 70 crianças e adolescentes, 49 respostas no domínio
capacidade física e 63 respostas no domínio atividade escolar.
Não foram encontradas associações estatisticamente significantes entre
todos os domínios do PedsQLTM 4.0 e as variáveis das crianças e adolescentes:
gênero, faixa etária, dependência para locomoção, dependência para realizar o
CVIL, frequência do CVIL, continência nos intervalos dos cateterismos, fazer
CVIL fora do domicílio.
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Obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas nos domínios
capacidade física (p=0,013) e aspecto social (p=0,013) entre CVIL via uretral e
CVIL via conduto abdominal, de acordo com o relato das crianças e
adolescentes. Observam-se também menores escores nos domínios aspecto
emocional e atividade escolar nos casos de CVIL via uretral, porém sem
significância estatística (Tabela 19).
Tabela 19 - Escores médios dos domínios do PedsQLTM 4.0, relato das crianças
e adolescentes em programa de CVIL em relação à via utilizada para o CVIL.
São Paulo. HCFMUSP - 2012
Via do CVIL
Capacidade física
Conduto abdominal
Uretral
Aspecto emocional
Conduto abdominal
Uretral
Aspecto Social
Conduto abdominal
Uretral
Atividade escolar
Conduto abdominal
Uretral

4.5

n

Escore (dp)
criança/adolescente

p valor
0,013

17
32

77,50 (15,79)
63,39 (18,91)
0,368

19
51

65,98 (21,49)
61,65 (19,23)
0,013

19
51

80,33 (16,95)
63,87 (24,68)

19
44

69,23 (16,28)
63,04 (20,45)

0,273

CORRELAÇÃO ENTRE OS DOMÍNIOS DO PEDSQLTM 4.0
Realizou-se o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson entre a

análise dos domínios do PedsQLTM 4.0 nas respostas das crianças e
adolescentes e nas respostas dos cuidadores. Os dados são demonstrados na
Tabela 20.
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Tabela 20 – Coeficiente de correlação entre os domínios de qualidade de vida
segundo o PedsQLTM 4.0, de acordo com a percepção dos cuidadores e a
percepção das crianças e adolescentes em programa de CVIL. São Paulo.
HCFMUSP – 2012
Capacidade
Física
Relato do
cuidador

Aspecto
Emocional
Relato do
cuidador

Aspecto Social
Relato do
cuidador

Atividade
Escolar
Relato do
cuidador

Capacidade
Física
Relato da criança

0,300
0,036*

0,167
0,252*

0,282
0,050*

0,298
0,047*

Aspecto
Emocional
Relato da criança

0,96
0,512*

0,434
0,000*

0,098
0,418*

0,228
0,072*

Aspecto Social
Relato da criança

0,299
0,037*

0,242
0,043*

0,206
0,087*

0,259
0,041*

Atividade Escolar
Relato da criança

0,379
0,010*

0,109
0,397*

0,146
0,253*

0,411
0,001*

PedsQL

TM

4.0

* p valor (significância estatística ˂0,05)

Os dados demonstram correlação positiva em todos os domínios entre si,
nas respostas dos cuidadores e das crianças e adolescentes. Observa-se como
de maior magnitude a correlação positiva (0,434) de fraca a moderada e com
significância estatística (p=0,000) entre relato do cuidador e o relato da criança
no domínio aspecto emocional.
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FATORES ENVOLVIDOS NA PRÁTICA DO CVIL
Para a avaliação do grau de dificuldade técnica para realização do CVIL

foi utilizada a escala analógica visual de faces (0 - muito fácil; 10 - muito difícil)
em relação à prática do paciente e do cuidador.
A avaliação foi realizada considerando-se a dependência para a
realização do cateterismo. Quando havia dependência para realização do
cateterismo, foram consideradas as avaliações dos cuidadores (n=53); na
independência para realização do procedimento foram consideradas as
avaliações das crianças e adolescentes que realizam o auto cateterismo (n=25);
na situação de dependência parcial, foram consideradas as respostas dos
cuidadores (n=9) e também das crianças e adolescentes (n=9) que participam
de alguma forma do procedimento. Em todos os grupos, o CVIL foi considerado
um procedimento fácil de ser realizado pela maioria dos respondentes. Apenas
um adolescente de 14 anos, do gênero masculino e com sensibilidade uretral
preservada avalia o grau de dificuldade da técnica como muito difícil. Os dados
são apresentados no Quadro 2.
Tabela 21 - Grau de dificuldade da técnica para a realização do Cateterismo
Vesical Intermitente Limpo, de acordo com pacientes e cuidadores. São Paulo.
HCFMUSP - 2012
Respondentes
Cuidadores de crianças e adolescentes
dependentes para realização do CVIL (n=53)

Crianças e adolescentes independentes para
realização do CVIL (n=25)

Cuidadores de crianças e adolescentes
parcialmente dependentes para realização do
CVIL (n=9)

Crianças e adolescentes parcialmente
dependentes para realização do CVIL (n=9)

Grau de
dificuldade

N

Muito Fácil / Fácil

32

Médio

16

Difícil / Muito Difícil

5

Muito Fácil / Fácil

17

Médio

7

Difícil / Muito Difícil

1

Muito Fácil / Fácil

7

Médio

2

Difícil / Muito Difícil

0

Muito Fácil / Fácil

6

Médio

3

Difícil / Muito Difícil

0
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Outro aspecto avaliado na identificação dos fatores envolvidos na prática
do CVIL foi denominado Benefícios para os fatores positivos e dificuldades para
os fatores negativos. Essas foram respondidas pelos cuidadores, com
participação das crianças e adolescentes que reuniam condições para contribuir
nas respostas. Os benefícios foram relatados por 73 cuidadores (83,9%),
enquanto 14 cuidadores (16,1%) responderam que a prática do CVIL não tem
benefícios. Por outro lado 86 cuidadores (98,9%) apontaram dificuldades na
prática do CVIL e apenas um cuidador (1,1%) relatou que não encontra
dificuldades na prática diária do procedimento. Os dados estão apresentados
nos Quadros 3 e 4.
Tabela 22 – Benefícios relatados da prática do CVIL, segundo cuidadores de
crianças e adolescentes. São Paulo HCFMUSP – 2012 (n= 73)
Número de
Benefícios da prática do CVIL
respostas*
Diminuição da incontinência urinária

81

Preservação renal

33

Diminuição de custo com fraldas

32

Melhora qualidade de vida

25

Proporciona esvaziamento completo da bexiga

19

Diminuição de infecção urinária

16

Proporciona autonomia

13

Aumento da autoestima

9

Diminuição de dor/desconforto abdominal

9

* um ou mais benefícios citados
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Tabela 23 – Dificuldades relatadas da prática do CVIL, segundo cuidadores de
crianças e adolescentes. São Paulo. HCFMUSP – 2012 (n=86)
Número de
Dificuldades da prática do CVIL
respostas*
Aquisição do material

67

Local adequado para realizar o CVIL (ambiente interno / externo)

50

Rotina / horários do CVIL

42

Sobrecarga/falta de apoio no procedimento

41

Aumento do custo no orçamento familiar

17

Preocupação com o auto cateterismo (ter que lembrar, cobrar,
supervisionar a criança)

16

Aceitação do procedimento (criança)

14

Criança ainda não aprendeu o auto cateterismo

14

Mudança do estilo de vida

10

Constrangimento da criança/adolescente na escola

10

Dificuldade da adolescente durante o período menstrual

8

Aceitação do procedimento (cuidador)

8

Aumento da infecção urinária após a rotina de CVIL

7

Dificuldade na técnica do procedimento

6

* uma ou mais dificuldades citadas

5. DISCUSSÃO
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Neste capítulo apresenta-se a discussão referente à caracterização da
população estudada, a QVRS e o impacto na vida dos cuidadores de crianças
em programa de CVIL, a QVRS dessas crianças/adolescentes, os fatores
envolvidos na adesão e satisfação com o programa de CVIL e as implicações
para a prática da assistência ao binômio cuidador-criança no programa de CVIL.
Pesquisas com análise da QV dos cuidadores e de crianças com bexiga
neurogênica em programa de CVIL são escassas na literatura nacional e
internacional. Não foram encontrados estudos semelhantes que tenham
realizado a avaliação dos cuidadores de crianças em programa de CVIL
utilizando os dois instrumentos, WHOQOL-bref e a Caregiver Burden Scale. Foi
encontrado na literatura um único estudo de QV de crianças e adolescentes em
programa de cateterismo vesical intermitente com o uso do questionário genérico
Pediatric Quality of Life Inventory

TM

Versão 4.0 (PedsQLTM4. 0), de Alpert et al

(2005); portanto, devido à escassez de estudos com os temas aqui abordados,
não foi possível a comparação dos dados obtidos com outras pesquisas,
tornando este estudo original nesse aspecto.
5.1

C ARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO ESTUDO
Os cuidadores principais de crianças em programa de CVIL no presente

estudo são, na maioria, mulheres jovens com idade até 40 anos, que exercem o
papel de mães, em união conjugal estável (vive com companheiro) e com uma
média de três a 11 anos de estudo. Mais da metade não realiza atividades como
trabalhar

e

estudar,

permanecendo

tempo

integral

no

cuidado

da

criança/adolescente. Essas características podem ser em parte compreendidas
quando se leva em conta o contexto cultural e especialmente a estrutura familiar
patriarcal que é muito comum no Brasil. No entanto dados semelhantes são
encontrados em estudos, nacionais e internacionais, com cuidadores de crianças
com bexiga neurogênica que realizam CVIL, revelando que essa pode ser uma
situação global e com justificativas mais profundas relacionadas a diferença de
gêneros (Costa, 2006; Martins, 2008; Gaiva, 2009; Kanaheswari, 2011; Lai Choo
Ong, 2011; Valença 2012).
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Entre as crianças e adolescentes do estudo, chama a atenção um grupo
de crianças com déficit cognitivo e dependência total para o cuidado, que não
frequenta a escola. Desta forma, entende-se que estes fatores dificultam a
frequência escolar, e este é um desafio a ser enfrentado na busca pela inclusão
social de crianças e adolescentes com deficiência.
Quanto à etiologia da disfunção vesico esfincteriana, predominam os
disrafismos neuromedulares seguidos de outras malformações congênitas. Em
outros estudos com crianças portadoras de bexiga neurogência em uso de CVIL,
os disrafismos neuromedulares também são predominantes (Albert,2005a; Stein
2005; Kari 2012).
A maioria das crianças e adolescentes deste estudo se mostraram
dependentes de seus cuidadores (total ou parcialmente) para realizar o CVIL.
Esse resultado é semelhante ao encontrado em outros estudos (Kanaheswari et
al, 2011; Lai Choo Ong et al, 2011; Kari et al, 2013).
Embora o CVIL seja considerado de fácil execução e possa ser ensinado
às crianças com capacidade cognitiva e física adequada, é comum na prática
clínica a permanência da dependência do cuidador para sua execução. É
importante que os profissionais da saúde, particularmente os enfermeiros que
estão envolvidos nos cuidados com essas crianças e adolescentes, estejam
atentos ao momento em que se deve ensiná-los e incentivá-los na realização do
autocateterismo. Newman e Willson (2011) relatam que crianças entre oito e 12
anos podem realizar de forma independente o autocateterismo.
É importante destacar que, nestes casos, muitas vezes existe a
dependência

para

realização

de

outras

atividades

de

autocuidado

concomitantemente. Estes dados também são encontrados no presente estudo,
que tem a maioria das crianças e adolescentes dependentes para locomoção e
em uso de fraldas e, portanto, dependem do cuidador para auxiliar nestes
cuidados.
O CVIL via uretral é predominante neste estudo. Resultados diferentes
foram encontrados por Vajda et al (2009) quando estudou QVRS em crianças e
adolescentes submetidos à cirurgia de ampliação ou substituição vesical: a
maioria das crianças realizavam CVIL através de um estoma urinário continente.
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É importante ressaltar que a via do cateterismo não é impeditivo para o
treinamento do autocateterismo em crianças e adolescentes.
5.2
QUALIDADE DE VIDA DOS CUIDADORES (WHOQOL-BREF) E IMPACTO
CVIL NA VIDA DOS CUIDADORES (CAREGIVER BURDEN SCALE - CBS)

DO

Pesquisas recentes apresentam uma tendência para piores escores de
QV em cuidadores de crianças com disfunção vesico esfincteriana (Lopes et al.,
2011; Valença et al., 2012) e resultados indicativos de sobrecarga dos mesmos
(Gaiva et al., 2009; Kanaheswari et al., 2011; Lai Choo Ong et al., 2011; Valença
et al., 2012).
Neste estudo, a avaliação do WHOQOL-bref, em relação às questões que
trataram da percepção da qualidade de vida e a satisfação com a saúde dos
cuidadores, evidenciou que a maioria considerou sua QV boa/muito boa e
satisfeito/muito satisfeito com sua saúde. Esses dados são corroborados por
resultados encontrados em outros estudos com cuidadores de crianças e
adolescentes em condição especial de saúde (de Faria Oliveira e Limongi, 2011;
Fávero-Nunes e Santos, 2010).
O fato de tratar-se de uma população de cuidadores na maioria jovens
sem doenças crônicas, pode dar uma percepção positiva da qualidade de vida e
da satisfação com a saúde, principalmente, porque podem se comparar com a
qualidade de vida e saúde da própria criança, sob seus cuidados.
Na avaliação da qualidade de vida, entre os cuidadores que apresentam
doença crônica, ressaltam-se os dados que mostram baixos escores com
diferença estatisticamente significante, nos domínios: físico e psicológico.
Em relação à média obtida dos domínios do WHOQOL-bref, os resultados
foram semelhantes ao estudo de Amendola et al. (2011) que estudou a qualidade
de vida de cuidadores familiares de pessoas dependentes. Em ambos os
estudos, o escore mais baixo foi no domínio meio ambiente, seguido do domínio
psicológico, relações sociais e o domínio físico a maior média. Zerbeto et al.
(2013) em seu estudo com cuidadores de crianças que apresentam distúrbio de
linguagem, corrobora com os resultados aqui obtidos apresentando maior escore
para o domínio físico.
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No domínio físico do WHOQOL-bref, mesmo com maior escore do que
outros domínios (quanto maior o escore, melhor a qualidade de vida), destacase que uma das questões deste domínio teve menor pontuação: “dor e
desconforto” .Este resultado nos leva a inferir que apesar de ser uma população
de cuidadores jovens com índice moderado de doenças crônicas, uma grande
maioria das crianças/adolescentes são dependentes dos cuidados, fator esse
que está diretamente relacionado à consequências físicas para dor e desconforto
em seus cuidadores.
O domínio meio ambiente do WHOQOL-bref, apresentou o menor escore
médio entre os cuidadores, considerado baixo na avaliação da QV. Um estudo
de cuidadores de crianças com β-talassemia mostrou resultados semelhantes, o
escore do domínio meio ambiente também mais baixo entre os domínios do
WHOQOL-bref (Mazzone et al.,2009).
Fávero-Nunes e Santos (2010), também apresentaram resultados
semelhantes no estudo de QV com o questionário WHOQOL-bref, sendo o
domínio físico o mais pontuado para melhor QV, e o mais comprometido o
domínio ambiental.
Neste estudo foram observados menores escores (pior resultado para
QVRS) dos cuidadores em relação ao domínio meio ambiente. As questões que
ficaram com menores escores eram relacionadas aos recursos financeiros,
cuidados de saúde e sociais, recreação e lazer e transporte. Pode-se observar
o aspecto socioeconômico como um dos principais fatores que afetam
negativamente a qualidade de vida neste domínio. A dificuldade de recursos
reflete na vida do cuidador e da criança, por exemplo, limitando o deslocamento
até o serviço de saúde, aumentando a dificuldade para aquisição de materiais
para o CVIL. A dificuldade de recursos financeiros também pode refletir em
menor acesso a recreação e lazer.
Em contrapartida o aspecto que mais reflete positivamente a qualidade de
vida do cuidador é a auto-estima, faceta avaliada no domínio psicológico. Raina
et al. (2005) apresentaram em um estudo intitulado "a saúde e o bem-estar dos
cuidadores de crianças com paralisia cerebral" um resultado semelhante a este
estudo, com elevada autoestima e senso de domínio dos cuidadores sobre a
situação do cuidado, relacionados à melhor saúde psicológica.
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Um estudo com pais marroquinos que cuidam de crianças com artrite
idiopática juvenil mostrou que o cuidado com essas crianças também eleva a
autoestima entre as mães, tal aspecto positivo na prestação de cuidados reflete
o desejo e o prazer encontrado no ato do cuidar. Entende-se, portanto, que a
fonte de satisfação entre os pais está na ajuda, e o "cuidado" pode ser uma fonte
de gratificação (Mawani et al, 2013).
Não foram encontradas associações estatisticamente significantes para a
QVRS do cuidador entre todos os domínios do WHOQOL-bref e as variáveis:
faixa etária da criança e do cuidador, situação conjugal, trabalhar e estudar,
gênero da criança, frequentar escola, ter realizado ampliação vesical,
dependência para locomoção, via e frequência do CVIL, continência nos
intervalos entre os CVIL e fazer CVIL fora do domicílio.
Por outro lado, as nove crianças e adolescentes com déficit cognitivo
neste estudo apresentam prejuízo intelectual e motor, incluindo locomoção,
alterações na disfunção vesico-esfincteriana e esfinctero anal, manifestados
principalmente nas atividades de vida diária e de vida prática. Essas alterações
geram grandes repercussões na realização de tarefas simples e rotineiras,
alterando a rotina das próprias crianças e de seus familiares. Um estudo
realizado em 2003 por Bruschini et al., mostra que a falta de controle da bexiga
foi correlacionada com o grau de deficiência mental. Na avaliação do WHOQOLbref, os cuidadores dessas crianças apresentaram menores escores de QVRS
em todos os domínios, com diferença estatisticamente significante nos domínios
físico e psicológico. Outros estudos afirmam que cuidar de uma criança com
déficit cognitivo acentuado pode ter um impacto negativo sobre os pais em
termos de demanda sobre a saúde física, sono perturbado, dificuldade em
manter relacionamentos sociais, pressão sobre os relacionamentos conjugais,
dificuldade em sair de férias em família, liberdade limitada, tempo limitado,
dependência a longo prazo de uma criança, dificuldade em manter o emprego
materno, encargos financeiros, dificuldade no acesso a financiamento e apoio
insuficiente de serviços ( Davis et al., 2010; Amendola et al.,2011).
Na avaliação do impacto do CVIL na vida do cuidador, foi utilizado o
questionário CBS; não foram encontradas associações estatisticamente
significantes entre as dimensões do questionário e as variáveis: situação
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conjugal, trabalhar e estudar e presença de doença crônica do cuidador, faixa
etária da criança, gênero da criança, frequentar escola, déficit cognitivo, ter
realizado ampliação vesical, via do CVIL e continência nos intervalos entre os
CVIL.
No instrumento CBS, quanto maior o escore, maior o impacto na vida do
cuidador. O escore global da CBS teve média semelhante ao estudo de
cuidadores de crianças/adolescentes portadoras de câncer durante o tratamento
quimioterápico (do Espírito Santo et al., 2011).
Apesar de identificarmos que o impacto na QV neste estudo foi
semelhante, existe uma grande diferença quando se comparam o apoio que
cuidadores de crianças com câncer no Brasil têm, com os programas de
cuidados de atenção aos cuidadores de crianças portadoras de bexiga
neurogênica. Pais de crianças e adolescentes com câncer têm oportunidades de
participar de algum entre os diversos “Grupos de Apoio” existentes no país:
Centro Infantil Domingos Boldrini de Campinas/SP; Grupo de Apoio à Criança
com Câncer (GACC) de Salvador/BA; Grupo de Apoio ao Adolescente e à
Criança com Câncer (GRAACC) de São Paulo/SP, Associação para Crianças e
Adolescentes com Câncer (TUCCA) de São Paulo/SP; Casa Hope de São
Paulo/SP; Associação de Apoio à Criança com Câncer (AACC), de São Paulo/SP
Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), de Vitória/ES, entre
outros. No Brasil ainda são incipientes as iniciativas de Grupos de Apoio à
crianças com bexiga neurogênica ou que realizam CVIL.
O maior impacto foi observado na dimensão meio ambiente, resultado
semelhante a outros estudos (Belasco e Sesso, 2002; Tsai TC et al., 2006; Silva,
2011; Kiliś-Pstrusińska et al, 2013) e compatível com a avaliação de qualidade
de vida neste estudo, que mostra menores escores no domínio meio ambiente.
Cuidadores com faixa etária acima de 40 anos apresentaram maior
impacto na dimensão decepção quando comparados aos cuidadores mais
jovens, com diferença estatística significativa. As duas questões de maior
impacto (algumas vezes/frequentemente) da dimensão decepção foram: Você
esperava que a vida, na sua idade, fosse diferente do que é? e Você tem tido
dificuldades financeiras por estar cuidando do seu parente?
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A dependência constante da criança para os cuidados traz implicações
em diferentes aspectos da vida pessoal, mais percebida com o passar dos anos,
impactando também nos recursos financeiros. Muitas mães durante as consultas
de enfermagem verbalizaram a necessidade de desligarem-se do trabalho
remunerado ou não terem a oportunidade de buscar a realização profissional
com trabalhos e estudos devido à necessidade de cuidar do seu filho.
Neste estudo pôde-se observar que muitas crianças/adolescentes, sendo
a maioria em idade para realizarem o autocateterismo, ainda são dependentes
de seus cuidadores para essa atividade. Em alguns casos é notada uma “superproteção” por parte dos cuidadores que evitam que a criança adquira
independência para o autocuidado.

Um estudo feito com crianças que

realizavam o CVIL mostrou que a independência para a realização da higiene
para o CVIL no toalete é possível ser treinada a partir dos 6 anos de idade.
(Donlau and Falkmer, 2009). Em adição, Newman e Willson (2011) relatam que
crianças entre oito e 12 anos podem realizar de forma independente o
autocateterismo.
Estudos mostram que crianças com bexiga neurogênica afetam o tempo
livre e a vida social de suas mães (Borzyskowski et al., 2004; Gaiva et al., 2009;
Valença et al., 2012). As crianças e adolescentes deste estudo são em sua
maioria portadora de disrafismos medulares, apresentam déficit físico e uma
parte deles apresenta déficit cognitivo, resultando em deficiências e
incapacidades que afetam uma variedade de atividades relacionadas com a
manutenção da independência, entre elas a mobilidade/locomoção.
Talvez essa dependência para locomoção e para realização de outras
atividades da vida diária retarde o início do treinamento do autocateterismo. Na
prática clínica é possível perceber que mesmo o enfermeiro mais atento ao
momento adequado de ensinar a criança a realizar o autocateterismo pode
encontrar resistência do binômio na adesão.
Em nossa prática no ambulatório no atendimento destas crianças, temos
iniciado o treinamento do auto cateterismo após orientar o cuidador a permitir
que a criança/adolescente primeiramente adquira habilidade em outros cuidados
como: banho, higiene íntima, escovar os dentes, vestir-se, calçar-se, ou pelo
menos independência em algumas dessas atividades. O início desse
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treinamento independe da idade, pois é avaliada sua capacidade cognitiva de
compreensão das orientações. Frequentemente iniciamos a partir da idade
escolar, fase na qual a separação da família já é um passo para a independência
da criança.
Outro resultado relevante obtido com a aplicação do CBS está relacionado
à dimensão ambiente. Obteve-se resultado estatisticamente significativo nesta
dimensão com maior impacto na vida dos cuidadores de crianças dependentes
para locomoção e que utilizam andador para locomoção, com diferença
estatisticamente significativa nas dimensões escore global, tensão geral e
ambiente. Graça et al. (2013) demonstraram que o questionário CBS foi o mais
apropriado para a avaliação da qualidade de vida dos cuidadores familiares de
pessoas com lesão medular e sugerem que o cuidado para uma pessoa com
deficiência neuromotora pode ter impacto negativo na qualidade de vida dos
cuidadores familiares. A necessidade de cuidado aumenta com o nível de
deficiência, com a dificuldade de locomoção, contribuindo substancialmente para
dependência dos cuidados. Os próprios cuidadores são frequentemente
confrontados com encargos sociais, físicos, psicológicos e econômicos
significativos devido a essa necessidade (Dunn, 2010).
Cuidadores de crianças que utilizam cadeira de rodas e tutor nos
membros inferiores apresentaram menor impacto em relação aos cuidadores de
crianças que utilizam andador. Esse resultado pode estar provavelmente
relacionado ao fato de que a cadeira de rodas agiliza a mobilidade pelo cuidador
e que a maioria das crianças e adolescentes com tutor podem deambular com
mais facilidade do que aqueles que utilizam o andador, as quais demandam
maior tempo e supervisão para locomoção, maior risco para quedas e
necessidade de auxílio para deambular. Mais da metade das crianças do
presente estudo são dependentes de aparelhos (dispositivos) para locomoção,
resultado semelhante ao estudo de Raina et al. (2005) no qual utilizaram uma
escala ordinal descritiva de avaliação das habilidades funcionais motoras em
crianças com paralisia cerebral. Tal escala denominada "Gross Motor Function
Classification System" (GMFCS) indica os níveis de comprometimento de
locomoção como: (nível I) anda sem limitações, (nível II) anda com limitações,
(nível III) anda utilizando um dispositivo manual de mobilidade, (nível IV) Auto
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mobilidade com limitações, pode utilizar mobilidade motorizada, (nível V)
transportado em uma cadeira de rodas manual.
Podemos classificar 52 crianças e adolescentes presentes neste estudo
que estão entre os níveis III e V da escala GMFCS, justificando o maior impacto
dos cuidadores na dimensão ambiente e a percepção dos cuidadores quanto a
uma pior qualidade de vida relacionada às limitações nas atividades escolares,
como por exemplo: a participação dessas crianças/adolescentes na disciplina de
educação física e outras atividades que envolvem atividades corporais e físicas.
Mais uma vez, destaca-se aqui a necessidade de que a sociedade em
geral, e particularmente, os profissionais de saúde e os educadores, identifiquem
formas de inclusão destas crianças em diferentes atividades.
Este estudo mostrou também que cuidadores de crianças parcial ou
totalmente dependentes para a realização CVIL, apresentam pior qualidade de
vida em relação aos cuidadores de crianças que são independentes para a
realização do procedimento, com significância estatística nos domínios físico e
psicológico do WHOQOL-bref. A confirmação desse resultado foi obtida também
com os dados da escala CBS, que apresentou maior impacto na vida dos
cuidadores de crianças dependentes e parcialmente dependentes do cuidador
para realizar o CVIL, com diferenças estatisticamente significativas nas
dimensões: escore global, isolamento e ambiente. Valença et al. (2012)
mostraram em seus resultados um alto impacto na pontuação das dimensões
física e emocional, afirmando que os cuidadores de crianças e adolescentes que
passaram menos tempo do dia prestando os cuidados e auxiliando nas
dificuldades

dessas

crianças

com

deficiência

sentem-se

menos

sobrecarregados.
Em relação à frequência do CVIL, obteve-se resultado de menor impacto
na vida dos cuidadores de crianças que realizam o CVIL com mais frequência
(três vezes ao dia ou mais), comparado com as crianças que realizam CVIL até
duas vezes ao dia, evidenciando maiores escores em todas as dimensões da
CBS. Os dados foram de menor impacto em cuidadores de crianças que realizam
o CVIL fora do domicilio com diferença estatisticamente significativa na
dimensão isolamento.
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Oh et al. (2005) ao contrário deste achados, afirmam em seus estudos
que os pacientes cateterizados duas vezes por dia eram mais capazes de
desenvolver uma rotina que não exigia cateterismo fora do domicílio, evitando
muitas dificuldades como as restrições nas suas funções sociais e atividades
diárias, do tipo: encontrar instalações públicas adequadas, encontrar banheiros
limpos e com reservatório para lavagem das mãos, fazer uso do lubrificante do
cateter e realizar suas atividades normais sem impedimentos, ao contrário, a
realização do CVIL quatro ou cinco vezes por dia, resulta em maior impacto.
Neste presente estudo, o fato de o cuidador realizar o CVIL mais vezes
ao dia e também realizar o procedimento quando necessário fora do domicílio,
ter menor impacto no isolamento e envolvimento emocional, pode indicar uma
satisfação na questão do cuidado e a certeza de proporcionar o melhor para a
qualidade

de

vida

e

a

preservação

do

trato

urinário

superior

da

criança/adolescente.
Outro fator que tende a gerar maior impacto na vida de cuidadores de
crianças que realizam CVIL com menor frequência, pode estar relacionado com
a “não adesão a recomendação” de enfermeiros e médicos quanto à frequência
adequada do CVIL (mais vezes ao dia), e sim com a disponibilidade dos
cuidadores, uma vez que nessa população, parte dos cuidadores trabalha ou
realiza atividades paralelas fora do lar. Essa situação de “falta de adesão à
frequência”, pode causar sentimento de “culpa” nos cuidadores, o que explica a
dimensão do envolvimento emocional ter pontuado escores maiores (maior
impacto na vida do cuidador) com diferença estatística significativa para
cuidadores de crianças que realizam com menor frequência o CVIL (até 2x/dia).
A análise estatística das correlações entre as dimensões da CBS e os
domínios do WHOQOL-bref explora o quanto o impacto do CVIL na vida do
cuidador afeta a qualidade de vida. Foram encontradas correlações negativas na
maioria das dimensões do CBS e os domínios do WHOQOL-bref. As correlações
negativas indicam que quanto maior o impacto do CVIL na vida do cuidador
(maiores escores na CBS), menor é a qualidade de vida (menor escores nos
domínios do WHOQOL). A correlação negativa de maior magnitude ocorreu
entre a dimensão decepção, na avaliação do impacto na vida do cuidador, e o
domínio físico, na avaliação da qualidade de vida. Um estudo com os cuidadores
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de crianças com epilepsia associada à encefalopatia crônica, avaliou a qualidade
de vida e a sobrecarga de 50 cuidadores de crianças entre sete e 12 anos,
apresentou um resultado semelhante a este estudo no qual a dimensão
decepção da CBS apresenta relação inversamente significativa com todos os
domínios relativos à qualidade de vida, mostrando que quanto maior a
sobrecarga relativa à decepção, menor é a satisfação frente a sua qualidade de
vida (Figueiredo, 2009).
5.3

COMPARAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA
ADOLESCENTES PELA VISÃO DO CUIDADOR
PELA VISÃO DA CRIANÇA (PEDSQLTM 4.0

QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS E
(PEDSQLTM 4.0 – RELATO DOS PAIS) E
– RELATO DA CRIANÇA).

Nesta análise participaram 70 crianças/adolescentes que apresentavam
capacidade cognitiva adequada para responder o questionário, e seus
respectivos cuidadores. A QVRS dessas crianças/adolescentes foi avaliada a
partir da perspectiva deles e dos cuidadores, utilizando o instrumento PedsQL.
Este instrumento também foi utilizado por Alpert et al (2005) para avaliar
o CVIL em crianças que apresentam sensibilidade genital e a QVRS delas e de
suas famílias. Outros estudos também têm utilizado o questionário PedsQL para
avaliar a QVRS em crianças e adolescentes com doenças crônicas, tais como:
disfunção da medula espinhal, câncer, artrite idiopática juvenil, diabetes mellitus,
doença renal crônica, paralisia cerebral, e obesidade (Powell et al,2005; Williams
et al, 2005; Varni et al, 2005; McKenna et al, 2006; Abresch et al,2007; Scarpelli
et al, 2008; Kalyva et al, 2011).
Os autores que desenvolveram o PedsQL, entendem que a avaliação da
QVRS

da

criança/adolescente

depende

da

perspectiva

da

própria

criança/adolescente, levando em consideração também a visão de seus pais ou
cuidadores primários. No entanto, tradicionalmente, a QVRS das crianças tem
sido estudada por meio das percepções apenas de seus pais ou cuidadores. É
notável uma mudança crescente nesse contexto de pesquisa em QVRS através
do desenvolvimento de instrumentos de avaliação específicos para a população
pediátrica. A QVRS em crianças geralmente está relacionada com o grau de
satisfação, felicidade e bem-estar e a avaliação torna-se difícil, uma vez que
pode estar atrelada principalmente a atividades como brincar, harmonia e prazer,
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e varia de acordo com a fase de crescimento e desenvolvimento da criança e
das relações com a família (Barreire et al,2003).
Na percepção do cuidador (PedsQLTM 4.0 – Relato dos pais) obteve-se o
menor escore no domínio atividade escolar. Resultado semelhante foi
encontrado em um estudo de avaliação da QVRS em crianças com
trombocitopenia imunológica: observou-se uma pontuação menor no relato dos
pais para o domínio atividade escolar (Strullu et al., 2013).
Uma pesquisa de meta-análise randomizada analisou 954 estudos de
crianças com doenças crônicas. Esse estudo evidenciou que o desempenho
escolar dessas crianças é inferior em comparação com os seus pares saudáveis,
sendo a espinha bífida destacada como uma das doenças que apresenta as
médias dos domínios mais baixas, por estar associada com a função cerebral
prejudicada, bem como o controle prejudicado sobre a função motora (Pinquart
and Teubert, 2011). Um fator considerável é que os pais têm a preocupação de
que alguns professores não são sensíveis às necessidades individuais de seus
filhos e não permitem deixar a criança com incontinência urinária sair da sala de
aula para esvaziar a bexiga (Thibodeau et al, 2013). Outra preocupação dos pais
pode estar relacionada à ausência frequente da criança na escola e à separação
de seus pares devido às estadias no hospital e tratamentos associados.
Na avaliação da qualidade de vida das crianças/adolescentes sobre a
percepção delas (PedsQLTM 4.0 – Relato da criança) obteve-se o menor escore
no domínio aspecto emocional, quando comparado com outros domínios. Este
resultado é semelhante a outros estudos (Kunkel et al.,2009; Chaudhrye
Siddiqui, 2012; Strullu et al., 2013). Crianças/adolescentes com bexiga
neurogênica que realizam CVIL enfrentam muitos desafios, por vezes, incluindo
estigma social e preconceitos devido a distúrbios de locomoção, déficit da função
cognitiva e de aprendizagem. Sentem-se diferentes das outras crianças na sala
de aula e suas percepções de autoimagem podem se refletir sobre a questão
emocional. Esses fatores poderão colocá-las em risco de isolamento social,
conflito entre pares e baixa interação na escola.
O adolescente passa por uma fase de transição da infância para idade
adulta e estabelece novas relações interpessoais, por meio da interação dentro
de um grupo de iguais (da Silva Brêtas, 2008). Nesse período de sua vida,
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começa a ter mais autonomia e independência em relação à família,
experimentação de novos comportamentos e vivências como: namorar,
interesse pela sexualidade, ir a festas, sair em grupo e outras atividades sociais.
É neste período que ocorrem grandes mudanças no corpo do adolescente.
Esses fatores de grandes modificações podem despertar sentimentos de
comparação e frustração por se sentirem diferentes de seus pares. Talvez para
esse grupo, se justifique o resultado de menor escore no domínio aspecto
emocional, quando comparado com outros domínios.
Maiores escores de QVRS foram obtidos em todos os domínios na
percepção das crianças/adolescentes quando comparada com as respostas de
seus cuidadores. Pode-se afirmar que as crianças/adolescentes têm melhor
percepção de sua QV do que os seus cuidadores a percebem. Semelhante ao
estudo de Chaudhry e Siddiqui (2012), que compararam a QVRS de crianças
com câncer e crianças saudáveis utilizando também o PedsQLTM4.0. Em adição,
Ji et al. (2011), investigam a QVRS de um grupo de crianças chinesas com
câncer entre 2 a 18 anos de idade, os resultados mostram que os dois grupos
de crianças, saudáveis e com câncer, apresentam escores maiores no relato da
criança comparado ao relato dos pais, o que significa que as crianças têm melhor
percepção de sua qualidade de vida do que seus pais percebem. Resultado
inverso foi encontrado em um estudo que avaliou a QVRS e sua associação com
o excesso de peso de 467 adolescentes de uma escola pública de Florianópolis,
SC, e de seus respectivos pais. Os adolescentes sem excesso de peso e os
adolescentes com obesidade apresentaram menores escores em relação à
percepção de QVRS pelo relato de seus pais. Isso indica o quanto a autoimagem afeta a percepção de QV para o adolescente.
Em outro estudo os pesquisadores mostraram que a QVRS dos filhos pelo
relato dos pais, foi significativamente menor do que foi relatado pelas crianças
com epilepsia. Os autores explicam que esse problema conhecido como
"disability paradox," afirma a ideia de que ter uma doença crônica ou deficiência
não significa necessariamente que uma pessoa está insatisfeita com sua vida,
apesar do que os outros possam pensar (Baca et al, 2010).
Este estudo mostrou que as crianças/adolescentes que realizam CVIL via
conduto abdominal, na percepção dos cuidadores, têm melhor qualidade de vida,
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no domínio atividade escolar, em relação às crianças que realizam CVIL via
uretral. Foi observado inclusive maiores escores nos domínios capacidade física
e aspecto social, com exceção do domínio aspecto emocional, o que pode
significar que a via do CVIL não influencia os fatores emocionais da
criança/adolescentes na percepção dos cuidadores. Um estudo semelhante
analisou o impacto social do CVIL em crianças com bexiga neurogênica pela via
uretral e comparou o resultado com o CVIL realizado via Mitrofanoff. Os
resultados mostraram que as crianças que realizam CVIL via Mitrofanoff tem
melhor adesão ao cateterismo vesical e melhor desempenho no procedimento
(Kari J.et al, 2013). Isto poderia ser explicado pelo fato de que o CVIL via conduto
abdominal é mais fácil de ser executado e, portanto, melhora a autonomia e a
qualidade de vida nessas crianças.
Na avaliação da qualidade de vida pelo relato das crianças/adolescentes,
também houve melhores médias em todos os domínios para melhor percepção
de QVRS em crianças que realizam CVIL via conduto abdominal, quando
comparado

com

crianças

que

realizam

via

uretral,

com

diferenças

estatisticamente significativas nos domínios capacidade física e aspecto social.
A vivência no ambulatório com o CVIL em crianças e adolescentes tem
mostrado que esses resultados podem ser justificados pela maior facilidade que
a técnica de cateterizar via conduto abdominal proporciona, comparada à
cateterização via uretral. Fica evidente para crianças e cuidadores a facilidade
na introdução do cateter no orifício do conduto abdominal e a progressão da
sonda até a bexiga, o que é diferente quando se compara a visualização do
meato uretral, principalmente pelas meninas que, em alguns casos, utilizam um
espelho para auxiliar essa identificação.
Estudos fazem menção para a dificuldade de acesso ao meato uretral
para a cateterização enquanto o paciente está sentado, especialmente em
pacientes do sexo feminino, alertando para a melhoria em instalações públicas
que são inadequadas para a realização de cateterismo em pacientes com lesão
medular (Vaidyanathan et al.;2011). Outra publicação alerta para instalações
públicas inadequadas às pessoas com deficiência física (Lelis et al.,2008). Esses
fatores levam a compreender que cateterizar por via uretral em locais públicos,
tanto para os meninos quanto para as meninas, torna-se mais complicado do
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que cateterizar via conduto abdominal, considerando que alguns meninos
também realizam CVIL via uretral sentados. Lopes (2009) refere em seu estudo
que a fase escolar e da adolescência são caracterizadas por intensas atividades
em grupo, como brincar durante o recreio escolar, dormir na casa de amigos,
que podem ser marcadas por comportamentos antissociais relacionados ao
medo da descoberta dessa condição clínica por parte dos colegas sadios.
Apesar desse estudo e outros (Vadja et al, 2009; Kari et al, 2012) terem
mostrado que a QVRS foi melhor em crianças que realizam CVIL via estoma do
que em crianças que realizam via uretral, é necessário afirmar que a escolha
pela construção do conduto abdominal é indicado nos casos em que há
impossibilidade de realizar o CVIL via uretral, como: desconexão vesico-uretral,
estenose grave da uretra congênita ou adquirida, malformação uretral,
intolerância ao procedimento pela sensibilidade uretral como nas extrofias
vesicais, epispádias e válvulas.Também é indicado nos casos de pacientes com
deformidades posturais, obesidade, ou dependentes de cadeira de rodas com
impossibilidade de visualização do meato uretral (Harris et al.,2000; Basavaraj
et al., 2006; Nerli et al.,2013).
É importante considerar que as crianças/adolescentes do nosso estudo
que realizam o cateterismo via conduto abdominal são a maioria: portadoras de
outras malformações congênitas (60%), independentes de aparelhos para
locomoção (80%), não utilizam fraldas (55%), foram submetidas a ampliação
vesical (70%) e são continentes (75%).
Os fatores independência para andar (locomover-se), não utilizar fraldas
e a continência urinária também podem justificar o resultado de melhor qualidade
de vida quando comparado a crianças/adolescentes que realizam o CVIL via
uretral que são a maioria portadores de bexiga neurogênica, com disrafismos
neuromedulares (88%), dependentes para locomoção (71,6%) e em uso de
fraldas (77,6%).
Na correlação de Pearson com os domínios do PedsQLTM 4.0, os
resultados mostram correlação positiva em todos os domínios entre si, nas
respostas dos cuidadores e das crianças/adolescentes, com maior magnitude no
aspecto emocional. Chaudhry e Siddiqui (2012) apresentam um resultado similar
em seus estudos com crianças com câncer e seus cuidadores, o coeficiente de
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correlação de Spearman entre o questionário da criança e o relato dos pais no
PedsQL genérico e módulo de Câncer PedsQL mostrou forte correlação positiva
entre ambas as escalas, especialmente no domínio físico e emocional. A
percepção da QVRS parece ter mais concordância na emoção.
5.4

FATORES

ENVOLVIDOS NA ADESÃO E SATISFAÇÃO COM O PROGRAMA DE

CVIL.
Os fatores envolvidos associados à adesão e à satisfação com o
programa de CVIL foram analisados juntamente com a avaliação do impacto do
cateterismo vesical intermitente na vida do cuidador e a qualidade de vida do
cuidador e da criança/adolescente.
Pesquisas com crianças e adolescentes em programa de CVIL confirmam
que este tratamento tem sido o método de primeira escolha, sendo considerado
eficaz no esvaziamento vesical e na preservação do trato urinário superior (Enrile
e Crooks, 1980; Van Gool et al.,1991; Lin-Dyken et al.,1992). Contudo, há
poucas pesquisas na literatura (Costa,2006; Costa et al.,2012) que relacionam o
CVIL com fatores que geram impactos positivos e negativos na vida desse
binômio (cuidador e criança/adolescente).
Neste estudo obteve-se maior número de relatos de dificuldades
comparado com o número de benefícios apontados. Ao analisar os benefícios e
dificuldades relatadas, percebe-se que estas têm diferentes origens, que podem
ser de ordem física, social, emocional e ambiental. Notou-se que em relação à
quantidade de dificuldades relatadas, a maioria é ocasionada por questões
sociais, fator este compreensível em vista da condição socioeconômica da
população atendida nesse serviço de saúde. Por outro lado, no relato dos
benefícios, a maioria das questões apontadas está relacionada à melhora das
condições físicas. Foram poucas as dificuldades físicas relatadas comparadas à
quantidade de benefícios físicos relatados, entre estas, a dificuldade da
adolescente durante o período menstrual e aumento de infecção urinária com o
programa de CVIL.
Os dados obtidos confirmam que os benefícios físicos do tratamento com
o CVIL são maiores quando comparados às dificuldades físicas relatadas pelos
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cuidadores e pelas crianças inseridas no programa. Outro fator importante a ser
considerado neste estudo é que os pacientes e cuidadores mostram através dos
relatos na entrevista que conhecem os benefícios do CVIL. Em um estudo
semelhante realizado por Costa (2006), sobre os fatores interferentes na
realização do CVIL com crianças portadoras de mielomeningocele, os autores
identificaram que o número de fatores que interferem positivamente foi superior
aos que interferem negativamente.
Neste estudo, os benefícios do cateterismo descritos com maior
frequência foram relacionados à diminuição da incontinência urinária (diminuição
das perdas urinárias, ficar seco durante a noite, não fica mais com cheiro de
urina). Continência urinária é um dos benefícios do CVIL mais citados na
literatura (Lelis,1998; Moroóka e Faro, 2002; Lelis, 2003; Cox et al. 2004; Moore
et al.,2007; Assis e Faro, 2011; Pereira, 2011). Por outro lado, a incontinência
urinária está associada a fatores como incompetência esfincteriana ou
fechamento uretral ineficiente (Obara et al, 2010), não sendo, portanto, um
benefício para todos os pacientes. No estudo realizado por Costa (2006), fatores
como o uso contínuo de fraldas por crianças com mielomeningocele em
programa de CVIL e as perdas miccionais nos intervalos foram diretamente
relacionados com os fatores que interferem negativamente.
O

conhecimento

dos

benefícios

do

CVIL

pelos

cuidadores

e

crianças/adolescentes pode levar a maior adesão ao tratamento.
Em relação à técnica do CVIL, o procedimento foi considerado fácil ou
muito fácil pela maioria dos respondentes, utilizando-se uma escala visual para
avaliar a dificuldade da técnica do cateterismo. Esse resultado é semelhante ao
encontrado por Alpert et al. (2005 a), que aplicou a mesma escala em um grupo
semelhante de 30 crianças. É importante ressaltar que os resultados obtidos no
presente estudo com a aplicação da escala são compatíveis com os relatos de
dificuldades, nos quais a dificuldade técnica é apontada com menor frequência
pelos participantes do estudo.
5.5

IMPLICAÇÕES

PARA A PRÁTICA DA ASSISTÊNCIA AO BINÔMIO CUIDADOR-

CRIANÇA NO PROGRAMA DE

CVIL.
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Este estudo mostra a realidade experenciada pelas famílias de crianças e
adolescentes com bexiga neurogênica que realizam CVIL no ambulatório de
urologia da FMUSP. O binômio cuidador-criança participante do CVIL enfrenta
constantes desafios no processo associado à adaptação de vida e das rotinas
familiares. A bexiga neurogênica como condição crônica interfere no cotidiano
da família e implica que esta desenvolva estratégias para adesão ao tratamento
com o CVIL. Assim, cuidar de crianças e adolescentes em programa de CVIL
resulta em mudanças no interior do núcleo familiar, sobretudo para a mãe, que
na maioria das vezes assume a responsabilidade pelo cuidado do filho.
A participação da família na decisão do tratamento e reabilitação da
criança é necessária para a adesão e a satisfação com os mesmos. A
compreensão do binômio de todos os aspectos clínicos relacionados à escolha
do tratamento (relacionado à via do CVIL ou às características do procedimento
do CVIL como: calibre do cateter, frequência do CVIL, higiene perineal, entre
outros) fundamenta a decisão dos profissionais na escolha final.
Compreender que o olhar da criança/adolescente é mais “positivo” que o
do seu cuidador pode auxiliar os profissionais da equipe de saúde responsável
pelo tratamento, a investir mais o seu apoio no binômio, que na maioria das
vezes não faz parte do plano assistencial, ficando a atenção restrita ao paciente.
A falta de envolvimento e aceitação do tratamento pelo cuidador está
diretamente atrelada à não adesão da criança. O engajamento do binômio no
planejamento da assistência e do cuidado permite um tratamento com melhor
adesão, satisfação e qualidade.
Esta pesquisa traz colaborações e reflexões pertinentes à perspectiva de
implementar ações que proporcionem condições para melhor adesão e
satisfação do binômio cuidador-criança ao programa de cateterismo vesical
intermitente, contudo faz-se necessário expandir os estudos com a participação
e o trabalho multidisciplinar, a fim de garantir maiores recursos e possibilidades
de melhor qualidade de vida às crianças, adolescentes e familiares.

6. CONCLUSÕES
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O estudo de crianças/adolescentes em programa de CVIL permite concluir:
NA QUALIDADE DE VIDA DO CUIDADOR :
 O cuidador tem percepção positiva de sua Qualidade de Vida,
satisfação com a sua saúde e elevada autoestima. Associam-se à pior
Qualidade de Vida do cuidador, os fatores: doença crônica do
cuidador, crianças com déficit cognitivo e dependência da criança para
a realização do CVIL.
 Resultam em impacto negativo na vida do cuidador, os fatores: baixa
frequência do CVIL, não realizar o procedimento fora do domicílio e
dependência para locomoção.
NA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE:
 A Qualidade de Vida da criança/adolescente, é melhor percebida pelas
próprias crianças/adolescentes do que pelos seus cuidadores
principais, nos domínios capacidade física, aspecto emocional,
aspecto social e atividade escolar.
 Na percepção dos cuidadores, a Qualidade de Vida é beneficiada pela
independência da criança para locomoção e pela realização do CVIL
via conduto abdominal, no domínio atividade escolar.
 Na percepção das crianças e adolescentes, a Qualidade de Vida é
favorecida pela realização do CVIL via conduto abdominal, nos
domínios capacidade física e aspecto social.
NOS FATORES ENVOLVIDOS NA ADESÃO E SATISFAÇÃO
CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE LIMPO

COM O PROGRAMA DE

 O CVIL foi um procedimento considerado de fácil execução pelos
cuidadores e crianças/adolescentes. A diminuição da incontinência
urinária foi o principal benefício relatado, e as limitações para
aquisição do material foram a principal dificuldade relatada pelo grupo
estudado.

7. ANEXOS
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Anexo 1 - Aprovação da pesquisa pela CAPPesq sob o protocolo de pesquisa
nº 266/11
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Anexo 2 – Concordância do cuidador em participar

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL
LEGAL
1.

NOME: .:............................................................................. ...........................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :
DATA NASCIMENTO: ......../......../......

.M

□F□

ENDEREÇO ...................................................... Nº ........................... APTO: ..................
BAIRRO:.........................................................CIDADE ....................................................
CEP:...................................TELEFONE: DDD(.....) ...........................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL .................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ......................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □F□
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: .............................................................................................Nº ................... APTO: .............................
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ......................................................................
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)..................................................................................
________________________________________________________________________________________________

DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISAFATORES

FACILITADORES E DIFICULDADES
NA PRÁTICA DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE LIMPO EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
PESQUISADOR :Prof.,. Dr. Homero Bruschini.
CARGO/FUNÇÃO: Chefe do Grupo de Disfunção Miccional/ Urologia Feminina
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 18.169.
UNIDADE DO HCFMUSP: Divisão de Clinica Urológica do HCFMUSP
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO

X

RISCO MÉDIO

RISCO BAIXO

□

RISCO MAIOR

□
□

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 18 meses.

Prezado Senhor (a) :_____________________________________________________
Estamos realizando um estudo intitulado “Fatores Facilitadores e Dificuldades na
prática do cateterismo vesical intermitente limpo em crianças e adolescentes”. Este estudo
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será desenvolvido em crianças e adolescentes em programa de cateterismo vesical
intermitente do ambulatório da urologia do hospital das Clinicas. Essas informações estão
sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa fornecer dados
relativos a pratica do cateterismo vesical, dados sócio demográficos e clínicos e
preenchimento dos questionários que avaliam a sua qualidade de vida e a qualidade de vida
da criança/adolescente.
O objetivo deste estudo é identificar facilidades e dificuldades encontradas na
prática do cateterismo vesical intermitente, avaliar a sua qualidade de vida e das crianças e
adolescentes com disfunção vesico esfincteriana.
A pesquisa consiste em realizar uma única entrevista com o paciente e com o
cuidador principal, solicitando o preenchimento de um instrumento para coleta de dados e
de três questionários que avaliam a qualidade de vida (sendo uma referente à
criança/adolescente e duas referente ao cuidador). A orientação para o preenchimento
destes questionários será fornecida e auxiliada pelo pesquisador.
Nesta pesquisa não há benefício direto para o participante, trata-se de estudo experimental o qual
terá a premissa de avaliar as Facilidades e Dificuldades da prática do cateterismo vesical
intermitente limpo. Somente no final do estudo poderemos divulgar os resultados para os
participantes (pacientes e cuidadores principais) envolvidos na pesquisa.
Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela
pesquisa, para esclarecimento de eventuais dúvidas, e poderá contatar o pesquisador Prof. Dr.
Homero Bruschini, que poderá ser encontrado no ambulatório de Urologia do Hospital das
Clinicas - Av. Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 155- 5º andar – tel.: 3069-6066. Se você tiver
alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel.: 3069-6442 ramais 16,
17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br.
Informo que será garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento
e o direito de deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu
tratamento na Instituição.
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com informações de outros
pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente, garantindo confidencialidade.
Não há despesas pessoais para o participante, relacionadas à pesquisa, em qualquer fase do estudo.
Também não há compensação financeira relacionada à sua participação.
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É garantido o Compromisso para o pesquisador deste estudo utilizar os dados e as
informações levantadas neste estudo somente para esta pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo intitulado “Facilidades e Dificuldades da prática
do cateterismo vesical intermitente limpo em crianças e adolescentes”.

Eu discuti com o Prof. Dr. Homero Bruschini, sobre a minha decisão em participar
deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar
quando necessário.
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu
atendimento neste Serviço.

____________________________________________
Assinatura do representante legal (cuidador)

Data

/

/

____________________________________________

Assinatura da testemunha

Data

/

/

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação do estudo.

____________________________________________
Prof. Dr. Homero Bruschini

Data/
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Anexo 3 – Concordância com a participação da criança ou adolescente

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL
LEGAL
1.

NOME: .:............................................................................. ...........................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :

.M

□F□

DATA NASCIMENTO: ......../......../......

ENDEREÇO ...................................................... Nº ........................... APTO: ..................
BAIRRO:.........................................................CIDADE ....................................................
CEP:...................................TELEFONE: DDD(.....) ...........................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL .................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ......................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □F□
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: .............................................................................................Nº ................... APTO: .............................
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ......................................................................
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)..................................................................................
________________________________________________________________________________________________

DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISAFATORES

FACILITADORES E DIFICULDADES
NA PRÁTICA DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE LIMPO EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
PESQUISADOR :Prof.,. Dr. Homero Bruschini.
CARGO/FUNÇÃO: Chefe do Grupo de Disfunção Miccional/ Urologia Feminina
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 18.169.
UNIDADE DO HCFMUSP: Divisão de Clinica Urológica do HCFMUSP
RISCO MÍNIMO

X

RISCO MÉDIO

RISCO BAIXO

□

RISCO MAIOR

□
□

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 18 meses

Prezado Senhor (a) :_____________________________________________________
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Estamos realizando um estudo intitulado “Fatores Facilitadores e Dificuldades na
prática do cateterismo vesical intermitente limpo em crianças e adolescentes”. Esse estudo
será desenvolvido em crianças e adolescentes em programa de cateterismo vesical
intermitente do ambulatório da urologia do hospital das Clinicas. Essas informações estão
sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa fornecer dados
relativos a pratica do cateterismo vesical, dados sociodemográficos e clínicos e
preenchimento do questionário que avalia a qualidade de vida desses pacientes.
O objetivo deste estudo é identificar facilidades e dificuldades encontradas na
prática do cateterismo vesical intermitente e avaliar a qualidade de vida dessas crianças e
adolescentes com disfunção vesico esfincteriana.
A pesquisa consiste em realizar uma única entrevista com o paciente e o cuidador
principal, solicitando o preenchimento de um instrumento para coleta de dados e um
questionário que avalia a qualidade de vida da criança e do adolescente. A orientação para
o preenchimento desses questionários será fornecida e auxiliada pelo pesquisador.
Nessa pesquisa não há benefício direto para o participante, trata-se de estudo
experimental, o qual terá a premissa de avaliar as Facilidades e Dificuldades da prática do
cateterismo vesical intermitente limpo. Somente no final do estudo poderemos divulgar os
resultados para os participantes (pacientes e cuidadores principais) envolvidos na pesquisa.
Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela
pesquisa, para esclarecimento de eventuais dúvidas, e poderá contatar o pesquisador Prof. Dr.
Homero Bruschini, que poderá ser encontrado no ambulatório de Urologia do Hospital das
Clinicas - Av. Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 155- 5º andar – tel.: 3069-6066. Se você tiver
alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel.: 3069-6442 ramais 16,
17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br.
Informo que será garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento
e o direito de deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu
tratamento na Instituição.
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com informações de outros
pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente, garantindo confidencialidade.
Não há despesas pessoais para o participante, relacionadas à pesquisa, em qualquer fase do estudo.
Também não há compensação financeira relacionada à sua participação.
É garantido o Compromisso para o pesquisador desse estudo utilizar os dados e as
informações levantadas neste estudo somente para esta pesquisa.
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo intitulado “Facilidades e Dificuldades da prática
do cateterismo vesical intermitente limpo em crianças e adolescentes”.

Eu discuti com o Prof. Dr. Homero Bruschini, sobre a minha decisão em participar
deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar
quando necessário.
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu
atendimento neste Serviço.
____________________________________________
Assinatura do representante legal (cuidador)

Data

/

/

____________________________________________
Assinatura do paciente(criança/adolescente)

Data

/

Data

/

/

____________________________________________

Assinatura da testemunha

/

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação do estudo.

____________________________________________
Prof. Dr. Homero Bruschini

Data/

/
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Anexo 4 - Carta explicativa elaborada pela pesquisadora

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP

São Paulo, 29 de março de 2012.
Prezada Srª Rosangela, mãe do Lucas
A equipe do Drº Homero Bruschini, responsável em treinar e acompanhar o cateterismo
vesical intermitente das crianças e adolescentes que são atendidas no ambulatório de Urologia do
Hospital das Clínicas, realiza um levantamento clínico de todas as crianças com bexiga neurogênica
que fazem o cateterismo vesical intermitente (sondagem vesical) no ambulatório, desde agosto de
2011. Infelizmente não conseguimos a participação de vocês, devido a distância que os impede de
comparecer pessoalmente ao ambulatório. Contamos com sua compreensão para preencher os
formulários em sua residência e devolver via Correios, caso não seja possível comparecer com a
criança ao ambulatório do Hospital das Clínicas e nos auxiliar com tais informações.
Convidamos para participarem de um estudo (pesquisa) sob o título "Fatores facilitadores e
dificuldades na prática do cateterismo vesical intermitente limpo em crianças e adolescentes". Desta
forma enviamos dois Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (autorização para você - cuidador
participar e outro para que a criança possa participar). Estes termos devem ser lidos e assinados
antes de responderem aos impressos, e quaisquer dúvidas deixaremos os contatos para que você tire
suas dúvidas.
Enviamos quatro impressos, onde cada um tem uma explicação de como e por quem deverá
ser respondido. O cuidador principal da criança/adolescente é quem deve, sozinho, responder aos
questionários, principalmente os de Qualidade de Vida e Sobrecarga do Cuidador, sem compartilhar
as respostas com os familiares e com a criança. Da mesma forma a criança deverá responder sozinha
o questionário de Qualidade de Vida referente à ela, quando assim for possível, caso não seja, outro
familiar poderá auxiliá-la no preenchimento sem interferir nas respostas da mesma.
Dentro do envelope enviamos outro envelope e selos para a postagem via Correios. Deverá
ser postado o quanto antes após o recebimento e preenchimento.
Quaisquer dúvidas entrar em contato “a cobrar” com a enfermeira Valéria nos telefones:
(11) 9184-4384 ou (11) 4425-1746, caso não seja possível atendê-lo, deixe seu recado que
retornaremos. Outro contato possível (recado) é com a Maria José, enfermeira do ambulatório de
Urologia, deixando o seu telefone, através do telefone do ambulatório (11) 2661-6066.
Cordiamente,
Enfª Valéria Pastre Alencar
Equipe de Cateterismo Vesical Intermitente
Drº Homero Bruschini
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