
11/12/2017

1

Rui Pedro Gomes Pereira

ruipereira@ese.uminho.pt

Qualidade de Vida (QV)

QV:

Relacionada com a Saúde

QV:

Pessoas com feridas crónicas
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QUALIDADE DE VIDA:

Trata-se de “um conceito extenso e complexo que engloba a saúde física, o

estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais, as crenças

pessoais e a relação com as características dominantes do ambiente.”

“Percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, dentro do

contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e

em relação aos seus objectivos, expectativas, padrões e

preocupações.”

WHOQoL Group
(1994: 28)

 

CARACTERÍSTICAS ENQUADRAMENTO 

SUBJECTIVIDADE 

Atendendo a que o constructo de qualidade de vida é subjectivo, 

embora não haja subjectividade total, uma vez que e 

considerando as condições externas às pessoas, quer presentes 

no meio, quer presentes nas condições de trabalho, estas 

influenciam igualmente a qualidade de vida. Neste contexto 

distinguem-se a percepção sobre as condições objectivas e a 

satisfação subjectiva com essas mesmas condições. 

MULTIDIMENSIONALIDADE 
Física, psicológica e social. Por exemplo como as pessoas 

percepcionam o seu estado físico, cognitivo e afectivo e as 

relações interpessoais e os papéis sociais. 

BIPOLARIDADE 
Abordando de igual modo as dimensões abrangidas sejam elas 

de cariz positivo e ou negativo. 

CARACTERÍSTICAS ASSOCIADAS AO CONCEITO DE QV:
Adaptado de (WHOQoL Group, 1994)
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(Adaptado de Flanagan, 1978)

CATEGORIAS DECORRENTES DO CONCEITO DE QV:

QV

Bem-
estar

Saúde

Satisfação
com a 
vida

Sentido 

da vida

Auto-
estima

Adaptado de Canam & Acorn, 
(2006: 35)

Funcionalidade

Ajustamento

Felicidade
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TRANSIÇÕES:

São “resultado e resultam em modificações nas vidas,
saúde, relações e ambientes” das pessoas.

(Meleis et al., 2000: 13)

Estado de 
saúde

Papéis 
desempenhados

Expectativas
Habilidades e 

conhecimentos

ALTERAÇÕES:

Literatura Científica no âmbito da QV:
Artigos relativos a QV: 1969-1999 retirados da MEDLINE (Mathew, 2002)
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VISA APLICAR E IDENTIFICAR AS “INTERVENÇÕES MAIS EFICAZES
PARA MAXIMIZAR A QUALIDADE E QUANTIDADE DE VIDA DE CADA
DOENTE.”

SACKETT et al. (1997: 2-4)

QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA COM A SAÚDE:

É um conceito dinâmico, “representando respostas individuais aos

efeitos físicos, mentais e sociais da doença, que influenciam a

extensão em que a satisfação pessoal com as circunstâncias da vida

pode ser alcançada”.

(Paschoal, 2000: 63)
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DIMENSÕES ASSOCIADAS À AVALIAÇÃO DA

QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA COM A SAÚDE:

- ESTADO FUNCIONAL;

- SINTOMAS FÍSICOS;

- FUNCIONAMENTO PSICOLÓGICO;

- FUNCIONAMENTO SOCIAL;

- AVALIAÇÃO GLOBAL;

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA:

GENÉRICOS:

World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQoL-100)

Medical Outcomes Study SF-36 Health Survey

Sickness Impact Profile

Nothingham Health Profile (NHP)

Quality of Life Index (QLI)

(…)

ESPECÍFICOS (EM CONTEXTO DE PESSOAS COM FERIDAS):

Cardiff Wound Impact Shedule (CWIS)

Stoma Quality of Life Index (SQLI)

Em construção / validação…

(…)
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“A qualidade de vida quando aplicada à doença crónica é habitualmente

designada por qualidade de vida relacionada com a saúde e pretende

perceber de que forma os diferentes domínios são influenciados pelas

características da doença ou formas de tratamento dessa patologia.”

Martins (2006: 36)

Neste âmbito, é revelador o seguinte olhar sobre a problemática das pessoas

com úlceras de etiologia venosa: “It should be viewed not only as an aesthetic

problem but also as a chronic disease whose impact in lifestyle and quality of

life is similar to that of other chronic diseases such as diabetes, rheumatoid

disease…”

(Jones et al., 2006: 17)
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“The main focus of treatment for patients with chronic wounds is often
complete healing with the aim of achieving a healed state as quickly as
possible. Persons with chronic wounds may experience a range of
adverse effects on their everyday lives: odor, leakage, maceration,
frequent dressing change, pain, infection, restraints on daily activities
and social isolation. For some patients, healing may not be a realistic
expectation, in which case quality of life and symptom management
become increasingly important.”

(Price & Harding , 2004: 12)

“A resposta à questão «que impacto tem

tido a sua ferida na sua qualidade de vida»

colocada por um cuidador e direccionada a

profissionais fornece uma visão valiosa na

experiência e necessidades do paciente,

assim como estabelece o estádio para

metas mútuas de identificação e

planeamento de tratamentos.”

(Baharestani, 2006: 4)
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O Caso dos Doentes com Úlcera de Perna de Etiologia Venosa
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FINALIDADE  DA  INVESTIGAÇÃO:

Avaliar a qualidade de vida relacionada com a saúde e o bem-estar das
pessoas com feridas crónicas, procurando determinar em que medida as
suas condições sociais de existência se repercutiam nesta mesma
qualidade de vida.

OBJECTIVOS:

Identificar quais dimensões que, de acordo com a perspectiva dos

próprios, se encontram mais afectadas pela ocorrência do fenómeno de

úlcera de perna.

Determinar qual o nível de qualidade de vida das pessoas com feridas

crónicas;

Avaliar em que medida as condições sociais influenciam a qualidade

de vida destes doentes;
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AMOSTRAGEM NÃO-PROBABILÍSTICA
SELECCIONADA POR CONVENIÊNCIA 

(N=78) 

• Indivíduos de ambos os géneros inscritos provisória ou definitivamente num
dos centros de saúde da ULS, incluindo as USF’s que os constituíam;

• Com pelo menos um registo electrónico no sape de diagnóstico de úlcera
venosa activo;

• Idade igual ou superior a 18 anos;
• Com o registo efectuado à pelo menos três meses;
• A serem cuidados em ambulatório (CS/USF) e ou no domicílio;
• Independentemente:

De ser um novo caso ou recidiva;
Da fase de cicatrização à data da colheita;
Do protocolo de tratamento em utilização;

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO AO ESTUDO / AMOSTRA:

I PARTE – CARACTERIZAÇÃO INICIAL

•Dados sócio-demográficos

•Condições de habitabilidade

•Rendimentos

•Hábitos alimentares

•Suporte social

•Actividades sociais e de lazer

•Situação de saúde / doença

II PARTE – ESQUEMA CARDIFF DE IMPACTO DE 
FERIDA

•Bem-estar

•Sintomas Físicos e Vida Diária

•Vida Social

•Avaliação da Qualidade de Vida
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FERIDAS QUE FALAM,

ACTORES QUE SE EXPRIMEM…

Mulheres idosas com elevado grau de analfabetismo;

Casadas, vivendo com o cônjuge e habitando em residências de outrem;

 Reformadas, auferindo baixo nível de rendimentos e beneficiando de

isenção da taxa moderadora;

Não frequentam habitualmente locais, instituições e associações;

Não participam em actividades recreativas e de lazer;

Apresentam, um novo caso de úlcera de perna, mas com história

regressiva de doença venosa;

O episódio actual decorre no período compreendido entre 1 e 5 anos,

tendo o primeiro caso já ocorreu há mais de 5 anos;

O tratamento habitual é realizado na Unidade de Saúde,

deslocando-se em transporte público;
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AVALIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE:

AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO «BEM-ESTAR»:

Ando muito preocupado com a(s) minha(s) ferida(s)

Ando desanimado com o tempo que está a levar para cicatrizar a(s)

ferida(s)

Preocupo-me que possa vir a ter outra ferida no futuro

Estou confiante que a(s) ferida(s) que tenho cicatrizarão

O aspecto da ferida é preocupante

Tenho medo de me magoar no local da ferida
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SINTOMAS FÍSICOS E VIDA DIÁRIA:

Dificuldades a tomar banho

Dificuldade em encontrar 
calçado apropriado

Imobilidade fora de casa

Problemas com tarefas diárias 
(p.e. fazer compras)

Dormir mal

Imobilidade em casa

Dificuldade em encontrar 
calçado apropriado

Dificuldades a tomar banho

Dormir mal

Problemas com tarefas diárias 
(p.e. fazer compras)

Imobilidade em casa

Dor

(Semana anterior): (Nível de perturbação):

VIDA SOCIAL:
(Semana anterior):

Incapacidade em gozar a sua vida social normal

Dificuldade em sair e conviver

Família e amigos serem super protectores

Contacto limitado com família e amigos

Não sair de casa com medo de magoar a ferida

Incapacidade em gozar a sua vida social normal

Dificuldade em sair e conviver

Não sair de casa com medo de magoar a ferida

(Nível de perturbação):
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Avaliação da qualidade vida 

Média Mediana Moda Desvio Padrão 

5,0 5,0 5 3,0 

 

Satisfação com a qualidade vida 

Média Mediana Moda Desvio Padrão 

5,2 5 1 3,2 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO QV

Avaliação da QV

Satisfação com a QV

AS CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÓMICAS PRECÁRIAS VÃO INFLUENCIAR O MODO

COMO AS PESSOAS AFECTADAS PELA EXISTÊNCIA CRÓNICA DE ÚLCERA DE

PERNA, LIDAM COM OS PROCESSOS DE SAÚDE/DOENÇA.

A AUTONOMIA E VIDA SOCIAL SÃO CONDICIONADAS PELA PREVALÊNCIA DE

ÚLCERA DE PERNA DE ETIOLOGIA VENOSA.

AS PESSOAS COM CONDIÇÕES SOCIAIS MAIS DESFAVORECIDAS, NÃO

PERCEPCIONAM UM PIOR ESTADO DE SAÚDE E DE QUALIDADE DE VIDA

DEVIDO À OCORRÊNCIA DE ÚLCERA DE PERNA.

CONCLUSÕES:
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POSSÍVEIS PERSPECTIVAS FUTURAS…

• Monitorização efectiva das pessoas com feridas crónicas,
independentemente da sua etiologia, recorrendo a instrumentos
específicos de avaliação de impacto de ferida crónica, auto-avaliação
do estado geral de saúde e qualidade de vida;

• Dinamização da visitação domiciliária por parte dos enfermeiros e
outros profissionais de saúde de modo a observar localmente as
condições de vida, planeando e executando e avaliando
intervenções que atendam a condicionalismos identificados;

• Reforço do trabalho em equipa multidisciplinar, envolvendo
médicos, técnicos de serviço social, psicólogos, nutricionistas e
outros, tendo presente, as dimensões que interferem na qualidade
de vida das pessoas e suas famílias;
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•Sensibilização dos profissionais de cuidados de saúde
primários, para a crucial importância de uma maior
cultura preventiva e pró-activa face aos factores de
risco evitáveis e controláveis. Neste contexto promover
igualmente um «envelhecimento activo» e a preparação para
uma etapa cada vez mais relevante do ciclo de vida;

•Estimular a cooperação com parceiros institucionais e
sociais, nomeadamente ao nível do poder local, atendendo a
questões operacionais relacionadas com as condições de vida
das pessoas (habitação; saneamento básico, acessibilidades e
transportes, apoio social, …);

Promoção de actividades conducentes a maior sociabilidade,
interacção e convívio através da:

i. Dinamização de parcerias com Câmaras Municipais, Juntas de
Freguesia, Centros de Dia / Convívio ou outras instituições afins;

ii. Motivação e apoio à criação e desenvolvimento de grupos de apoio,
auto-ajuda, associações de utentes e respectivas famílias, originando
espaços de partilha, potenciando sinergias terapêuticas;

iii. Implementação regular de serviços de apoio ao nível do
voluntariado, por exemplo a criação e desenvolvimento das “Ligas
dos Amigos” que poderão, em situações não clínicas, acompanhar e
ajudar as pessoas a ultrapassar dificuldades do quotidiano;

iv. Actualização e divulgação permanente dos diversos serviços
e apoios existentes, bem como das respectivas condições de
acesso e benefício;
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“Para lá da posse de conhecimentos

em ciência básica, anatomia,

fisiopatologia, pensos de tratamento

de feridas, medicação e tecnologias,

os profissionais (…) devem ser

capazes de prestar cuidados de uma

forma apaixonada, sensível ao

impacto único que as feridas têm na

qualidade de vida.”

(Baharestani, 2006: 4)


