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1. Resumo  

Introdução: A bronquiectasia (BCQ) é uma doença crônica, progressiva e debilitante 

que afeta a qualidade de vida (QV). A QV em BCQ vem sendo avaliada por 

questionário desenvolvido para pacientes com DPOC. O QOL-B é o primeiro 

questionário específico para BCQ, sendo sua versão em português disponibilizada 

recentemente, mas ainda não validada para população brasileira. Objetivo: Validar e 

testar a reprodutibilidade da versão em português do QOL-B. Métodos: 34 pacientes 

(48±15 anos, VEF1: 59±25%prev, e CVF: 72±23%prev) foram submetidos à 

espirometria, Shuttle walk test incremental (SWTI, valores expressos em porcentagem 

do previsto). Eles responderam ao Saint George`s Respiratory Questionnaire (SGRQ), 

à escala de dispneia Medical Research Council (MRC). O QOL-B foi aplicado em duas 

visitas, separadas por 7 a 14 dias. Ele contém 37 perguntas, divididas em 8 domínios 

com escores variando de 0 a 100 em cada domínio. Escores mais altos indicam melhor 

QV. Resultados: Houve correlação negativa e significante entre os domínios do QOL-

B e do SGRQ, assim como com o escore total (r= -0,37 a -0,76). O QOL-B também se 

correlacionou negativamente com o MRC (r= -0,47 a - 0,71) e com a distância no SWTI 

(r= -0,45 a -0,72) (p˂0,01). Não houve correlação para os domínios vitalidade, carga 

de tratamento e sintomas respiratórios com o SGRQ, MRC e o SWTI. Não foram 

observadas correlações do QOL-B com a função pulmonar. A reprodutibilidade foi 

excelente para os domínios físico [0,88(0,75-0,94)], emoção [0,94(0,88-0,97)], social 

[0,91(0,82-0,96)], percepção de saúde [0,74(0,49-0,87)] e sintomas respiratórios 

[0,88(0,88-0,76)] (todos p<0,01), moderada para o domínio função [0,69(0,38-0,84), 

p<0,01] e baixa para vitalidade [0,37(0,29-068,), p= 0,11] e carga de tratamento 

[0,26(0,52-0,64), p= 0,21]. A média das diferenças entre os escores de todos os 

domínios foi pequena, mas com largo intervalo de confiança de 95%. Conclusão: A 

versão brasileira do QOL-B mostrou-se válida para avaliar o impacto da BCQ na QV 

destes pacientes, sendo a maioria dos seus domínios reprodutíveis.  
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2. Introdução  

 A bronquiectasia (BCQ) é uma doença crônica e heterogênea, de causa 

multifatorial. Os principais sintomas são tosse persistente e produtiva, intolerância ao 

exercício, com consequente piora da qualidade de vida (QV)¹. A QV em BCQ tem sido 



avaliada por questionários desenvolvidos para DPOC, validados para BCQ, e que são 

inespecíficos para a avaliação clínica e da QV1,2. O Quality of Life Questionnaire - 

Bronquiectasis (QOL-B) é composto por 37 itens, divididos em 2 seções, com 8 

domínios (escores 0 à 100) Físico, Funcional, Emocional, Social, Vitalidade, 

Percepção de Saúde, Carga de Tratamento, Sintomas Respiratórios é o primeiro 

questionário específico para avaliação dos pacientes BCQ3. 

 

3. Objetivos  

 Validar e testar a reprodutibilidade da versão em português do QOL-B.  

 

4. Metodologia  

 Foram recrutados pacientes com diagnóstico clínico e tomográfico de 

bronquiectasia, ≥18 anos, estáveis clinicamente nas últimas quatro semanas. 

Provenientes do Ambulatório de doenças obstrutivas do Hospital das Clínicas e as 

avaliações foram realizadas no Setor de Reabilitação Cardiopulmonar da 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE). 

 

5. Desenvolvimento  

 Estudo transversal, foi dividido em 2 visitas. Na 1ª visita os pacientes realizaram 

a Espirometria e responderam a escala para dispneia Medical Research Council 

(MRC) e o 1o QOL-B. Na 2ª visita realizaram dois Shuttle walking test incremental 

(SWTI), devolveram o pedômetro e foi aplicado o Saint George´s respiratory 

questionnaire (SGRQ) e o 2o QOL-B. Entre as visitas houve intervalo 7 a 14 dias antes 

da aplicação do 2o QOL-B. Os avaliadores foram devidamente treinados para 

aplicação do QOL-B; e seu uso foi autorizado pela autora (Alexandra Quittner). 

 

6. Resultados preliminares  

Tabela 1. Caracterização da amostra 

Variáveis Amostra(10 ♂) 

Idade, anos 48 ± 15 

IMC, kg/m2 24,4 ± 6,0 

CVF, litros (% prev) 2,4 ± 0,9 (72 ± 23) 

VEF1, litros (% prev) 1,6 ± 0,7 (59 ± 25) 



VEF1/CVF 66,7 ± 13,0 

MRC 2,5 (2,0 – 3,0) 

SWTI, metros (% prev) 428 ± 133 (54 ± 14) 

 

 Houve correlação negativa e significante entre a maioria dos domínios do 

QOL-B e do SGRQ, inclusive score total. (Tabela 2) 

 

Tabela 2 – Correlação do QOL-B com os domínios do SGRQ. 

QOL-B 
SGRQ 

Sintomas Atividade Impacto Total 

Físico -0,42* -0,75** -0,76** -0,76** 

Função -0,36 -0,42* -0,50** -0,43* 

Vitalidade -0,20 -0,22 -0,26 -0,21 

Emocional -0,40* -0,50** -0,56** -0,57** 

Social -0,44* -0,53** -0,68** -0,63** 

Carga de Tratamento -0,37* -0,40* -0,26 -0,36* 

Percepção de Saúde 0,39* 0,66** -0,50** -0,58** 

Sintomas Respiratórios -0,69** -0,42* -0,62** 0,64** 

* p<0,005 ** p<0,001 
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