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Resumo: As doenças cardiovasculares (DVC) possuem relação direta com o 

comprometimento da Qualidade de Vida (QV) em cardiopatas, em função da 

diminuição da função cardíaca e consequente redução da capacidade funcional. 

Tendo em vista que a avaliação da QV influencia nas decisões e condutas 

terapêuticas das equipes de saúde e corrobora para indicativos quanto à eficácia e 

impacto de tratamentos, foram desenvolvidos instrumentos de avaliação da QV em 

determinadas populações. Especificamente em cardiopatas, encontramos o 

Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ), já validado e 

amplamente utilizado na prática clínica e o Instrumento para Mensuração do Impacto 

da Doença no Cotidiano do Valvopata (IDCV), validado no Brasil, porém, pouco 

usual e específico para valvopatas. Objetivo: Verificar a correlação entre dois 

questionários de mensuração de QV em indivíduos valvopatas com diferentes graus 

de comprometimento ventricular. Materiais e métodos: Foram estudados 

valvopatas (25 homens) com idade de 66±10 anos. Foram aplicados dois 

questionários alternadamente, um genérico para DCV (MLHFQ) e outro específico 

para Valvopatias (IDCV). Os escores dos questionários foram expressos em 

percentuais do escore máximo, comparações foram feitas por meio do Teste t-

student pareado e correlações por meio dos coeficientes de correlação de 

Spearman, considerando nível de significância estatística de p≥0,05. Resultados: 

Os indivíduos obtiveram baixos escores nos dois questionários, atestando baixo 

comprometimento da QV frente à doença. Verificou-se diferença estatisticamente 

significante entre os percentuais dos escores máximos dos questionários IDCV e 

MLHFQ (29±7 versus 23±16, p = 0,018), respectivamente e ausência de correlação 

entre os instrumentos (r = 0,127, p = 0,453). Conclusão: O instrumento específico 

para avaliação da qualidade de vida em valvopatas (IDCV) não correlacionou-se 

com o instrumento genérico para DCV (MLHFQ). Portanto, recomendamos a revisão 

do IDCV e sua não utilização na prática clínica. 
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INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1946, determinou o conceito de saúde 

como sendo não somente a ausência de uma doença, mas também a presença de 

um bem-estar físico, mental e social (CONSTITUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 



MUNDIAL DE SAÚDE, 1946). Isso contribuiu para uma mudança de paradigma nas 

ciências da saúde, que passaram a incluir uma abordagem de prevenção e limitação 

dos danos causados pelas doenças. Com isso avanços foram obtidos na promoção 

de uma melhor condição de saúde e de qualidade de vida (QV). Para tanto, na 

busca de elaborar um instrumento que avaliasse a QV em um aspecto global, o The 

World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL GROUP) (1995) 

conceituou QV como “a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no 

contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações". 

A avaliação da QV em indivíduos considerados “doentes” tem sido cada vez mais 

relevante na prática clínica por influenciar grandemente as decisões e condutas 

terapêuticas das equipes de saúde, além de corroborar para indicativos quanto à 

eficácia e impacto de tratamentos em portadores de agravos diversos e na 

comparação de procedimentos para controle de doenças (CAMPOS & NETO, 2014; 

SEIDL & ZANNON, 2004). 

A QV pode ser aferida por meio de questionários genéricos ou específicos que 

devem considerar aspectos como: doença ou condição do paciente; reações do 

indivíduo em relação à doença; aspecto social, pessoal e recreacional; além do perfil 

da população. Sendo assim, torna-se relevante que os instrumentos utilizados sejam 

válidos, confiáveis, sensíveis e responsivos (FLECK, 2008; ROSSI et al., 2011).  

Dentre os instrumentos para avaliação da QV no paciente com DCV encontramos o 

Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) (RECTOR & COHN, 

1992). Traduzido para mais de 30 países, validado no Brasil (CARVALHO et al., 

2009), com formato abrangente e de fácil aplicação, o MLHFQ vem sendo utilizado 

para mensurar a QV em pacientes com insuficiência cardíaca (IC), e possui enfoque 

na percepção do indivíduo sobre os efeitos da IC no que se refere ao seu impacto 

físico, psicológico e socioeconômico (GUYATT & PITT,1993; DOS SANTOS et al., 

2009). 

Com a escassez de estudos que mensurem o impacto de determinadas doenças 

cardíacas na QV por meio de instrumentos específicos, voltados exclusivamente 

para uma determinada afecção, foi desenvolvido um questionário para o paciente 

valvopata denominado Instrumento para Mensuração do Impacto da Doença no 

Cotidiano do Valvopata (IDCV) (PADILHA et al., 2007). O IDCV é um questionário 



desenvolvido e validado no Brasil. Possui duas escalas, a primeira destina-se a 

medir o grau de impacto da doença, enquanto a segunda visa a avaliação das 

mudanças promovidas pela doença no dia a dia. 

Apesar de ter sido desenvolvido no Brasil e de ter sua construção voltada para as 

especificidades das valvopatias, o IDCV ainda não é amplamente utilizado em nosso 

meio e necessita que mais estudos sejam realizados para confirmar sua 

confiabilidade, responsividade e correlação com outros questionários já utilizados na 

prática clínica. Nesse sentido, o MLHFQ tem sido o questionário de escolha para 

avaliação da QV na população valvopata, muito embora seja um instrumento voltado 

para as alterações provenientes da IC. A possibilidade de uso do MLHFQ junto aos 

valvopatas ocorre pelo fato de que a IC é a via final do desenvolvimento da maioria 

das DCV, inclusive das valvopatias. No entanto, acreditamos que o IDCV, por ser 

uma ferramenta de avaliação voltada exclusivamente para o paciente valvar, possua 

maior especificidade para avaliação da QV nessa população. Assim, hipotetizamos 

que o IDCV apresente alta correlação com o MLHFQ, o que apoiaria seu uso na 

prática clínica e assim o constituiria como instrumento de escolha para mensurar a 

QV nos valvopatas, trazendo informações mais precisas e sensíveis.  

OBJETIVO 

Avaliar a correlação de dois instrumentos de mensuração de QV em uma população 

de pacientes portadores de valvopatia. 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo observacional transversal conforme parceria científica 

estabelecida entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e o Hospital do 

Coração (HCor) de São Paulo. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética de ambas 

as Instituições e aprovado sob o processo CEP/UPM nº 649036 e CAAE 

01228312.1.0000.0084. Todos os participantes do estudo foram informados sobre os 

objetivos da pesquisa, avaliações, caráter essencialmente científico do trabalho e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). A triagem e seleção 

dos indivíduos foi realizada mediante análise de prontuários no Serviço de Arquivo 

Médico (SAME) do HCor. 

Foram recrutados indivíduos no contexto clínico e cirúrgico com diagnóstico de 

valvopatias (estenose ou insuficiência valvar) em acompanhamento no Ambulatório 



do HCor, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 70 anos, estáveis clinicamente, 

com diferentes graus de comprometimento ventricular atestado por meio da fração 

de ejeção de ventrículo esquerdo (FEVE) presente no exame de ecocardiograma 

mais recente. Não foram incluídos portadores de doenças associadas que 

pudessem interferir de forma significativa na QV tais como: distúrbios neurológicos, 

musculoesqueléticos, neoplásicos e alterações do sistema respiratório. Além disso, 

não foram incluídos indivíduos que incapacitados de se locomoverem ao local 

(HCor) onde foram realizadas as aplicações dos questionários, bem como aqueles 

com menos de um mês de pós-operatório. Os indivíduos que apresentaram 

dificuldade de compreensão dos instrumentos de pesquisa, mesmo após sua 

explicação por parte do pesquisador, foram excluídos.  

Para análise de normalidade utilizamos o Teste Kolmogorov-Smirnov. Comparações 

entre os escores dos dois questionários foram realizadas utilizando os valores 

referentes aos percentuais do escore máximo de cada instrumento por meio do 

Teste t-student pareado. Correlações entre os escores dos questionários foram 

feitas por meio do Teste de Correlação de Spearman, considerando nível de 

significância estatística de p ≥0,05. Utilizamos o programa estatístico SPSS versão 

20. 

Desenvolvimento 

A aplicação dos questionários foi realizada individualmente no HCor, sob assistência 

direta do pesquisador executor sem, no entanto, interferência na capacidade 

julgadora do sujeito de pesquisa e com garantia de ambiente livre de interferência 

externa. 

Após triagem foram coletados e anotados em Ficha de Avaliação padronizada o 

diagnóstico da doença valvar, dados pessoais, antropométricos, cirúrgicos, e função 

ventricular. Os dois questionários (MLHFQ e IDCV) foram aplicados seguindo 

modelo de alternância quanto à ordem de aplicação para cada participante. O 

MLHFQ possui 21 itens com tempo de aplicação em torno de 5 a 10 minutos e 

pontuação que varia de zero a 05 para cada questão utilizando uma escala Likert, de 

maneira que zero corresponde ao descritor “sem limitação” e 05 “limitação máxima” 

da QV. O escore total (escore global) pode variar de 0 a 105 e é calculado através 

da soma dos produtos, sendo que quanto menor o valor do escore total melhor a 

QV. Além disso, a QV no MLHFQ pode ser expressa em 03 dimensões que refletem 



“dificuldades físicas”, “emocionais” bem como outros itens relacionados à situação 

financeira, efeitos colaterais de medicamentos e estilo de vida (CARVALHO et al., 

2009; DOS SANTOS et al., 2009). 

O IDCV é constituído por 28 itens distribuídos equitativamente em duas partes (A e 

B). A parte A é composta por itens que avaliam o impacto da doença, já a Parte B 

por itens que avaliam as repercussões advindas da valvopatia no cotidiano do 

indivíduo. Os itens estão agrupados em quatro domínios que refletem o impacto da 

doença nos seguintes aspectos: físico, atividades cotidianas, social, emocional e 

adaptação à doença. Na Parte A as respostas variam numa escala (Likert) de 05 

pontos, sendo (1) “discordo totalmente” e (5) “concordo totalmente”. Na Parte B as 

respostas variam de 01 a 05 sendo (1) “muito ruim” e (5) ”muito bom”. O escore final 

é calculado pela soma de todos os produtos obtidos entre as duas partes e 

apresentará variação entre 14 e 350. Quanto menor o escore, menor o impacto da 

doença percebido pelo sujeito (RODRIGUES et al., 2013).  

RESULTADOS  

Foram estudados 37 pacientes valvopatas, sendo 25 homens (68%) e 12 mulheres 

(324%), com idade média de 66±10 anos, Índice de Massa Corporal (IMC) de 28±4 

kg/m2 e fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) de 55±13%. Em relação 

aos hábitos de vida, 16 pacientes (43%) ingeriam bebida alcóolica com média de 

frequência semanal de 2±2. Além disso, 17 pacientes (46%) eram ex-tabagistas, 

conferindo uma carga tabágica de 32±29 maços-ano.  

Dos 37 pacientes, 12 (32%) possuíam apenas uma lesão valvar, 15 (41%) possuíam 

duas lesões valvares e 10 (27%) apresentavam três lesões. Quanto aos tipos de 

lesão, 28 (76%) apresentavam Insuficiência Mitral (IMi), 19 (51%) Insuficiência 

Aórtica (IAo) e 25 (68%) Insuficiência Tricúspide (ITr). Dentre eles, 5 (14%) foram 

submetidos anteriormente a cirurgia valvar e 12 (32%) ao procedimento de 

revascularização do miocárdio (Tabela 01).  

 

 

 

 



Tabela 1. Dados gerais da amostra (antropométricos, função cardíaca, hábitos 

de vida, quantidade de lesões valvares, características e cirurgias). 

Variáveis N  % MD+DP 

Dados gerais    

Idade (anos) -- -- 66±10, 

IMC (Kg/m²) -- -- 28±5 

FEVE (%) -- -- 55±13 

Hábitos de vida    

Bebida alcóolica  16 43,2 -- 

Frequência (x/semana)  -- -- 2±2 

Tabagismo 17 45,9 -- 

Carga tabágica (anos/maço) -- -- 33±29 

Número de lesões    

1 lesão valvar 12 32 -- 

2 lesões valvares 15 41 -- 

3 lesões valvares 10 27 -- 

Tipos de lesões    

Insuficiência mitral 28 76 -- 

Insuficiência aórtica 19 51 -- 

Insuficiência tricúspide  25 68 -- 

Cirurgias    

Valvar 5 14 -- 

RM 12 32 -- 

MD+DP: média e desvio padrão; IMC: Índice de Massa Corporal; FEVE: Fração de Ejeção 
do Ventrículo Esquerdo; RM: Revascularização do Miocárdio.  

 

Houve grande variação em relação ao uso de medicamentos, com uso de 01 a 13 

classes diferentes. Os mais utilizados foram: anti-hipertensivos, dislipidêmicos e anti-

agregantes plaquetários. 

O escore médio total do questionário IDCV foi de 103±23 (30±7% do escore 

máximo). O MLHFQ obteve escore médio total de 24±17 (23±16% do escore 

máximo) (Tabela 2). 

 

 

 

 



Tabela 2. Qualidade de vida por meio dos instrumentos MLHFQ e IDCV, 

escores absolutos e percentuais do escore máximo. 

Instrumentos Escore total 
% em relação ao escore 

máximo 

IDCV 103±23 30±7 * 

MLHFQ 24±17 23±16 

* p = 0,018 versus % Escore máximo do MLHFQ 

Ao comparar os percentuais dos escores máximos entre os instrumentos 

observamos diferença estatisticamente, 30±7 versus 23±16 (p = 0,018) para IDCV e 

MLHFQ, respectivamente. Além disso, não observamos correlação entre os 

instrumentos de QV estudados (r = 0,127, p = 0,453) (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Correlação entre os percentuais do escore máximo dos 

instrumentos de Qualidade de vida (MLHFQ e IDCV). 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

O presente estudo objetivou correlacionar dois instrumentos de QV em valvopatas, o 

MLHFQ, genérico específico para pacientes com IC, e o IDCV específico para 

pacientes com doença valvar. Observamos baixos escores nos dois questionários, 

atestando baixo comprometimento na QV. Além disso, não observamos correlação 

entre os dois instrumentos, o que foi reforçado pela ocorrência de diferença 

estatística entre os percentuais de escores máximos. 

Os baixos escores obtidos nos questionários podem estar relacionados à adequada 
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0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

IDCV 

MLHFQ r = 0,127, p = 0,453 



possivelmente, ainda não sensíveis às consequências da doença em sua vida. 

Acreditamos que tais pacientes apresentem-se em níveis sub-clínicos no que se 

refere ao impacto da doença. 

A diferença estatística entre os percentuais dos escores máximos dos dois 

instrumentos aponta a discordância entre a QV aferida em cada um dos dois 

instrumentos e, portanto, menor acurácia do IDCV, uma vez que o MLHFQ foi alvo 

de estudos específicos que o tornaram uma ferramenta confiável na prática clínica. 

Esta diferença entre os instrumentos pode ser entendida pela forma como os 

escores são calculados. No IDCV o escore é obtido a partir da soma dos produtos 

dos itens correspondentes entre as partes A e B do questionário, enquanto no 

MLHFQ o escore é obtido apenas pela soma das pontuações que os sujeitos 

atribuem a cada item. Outro ponto a ser observado refere-se à estrutura e métrica 

dos questionários, ou seja, a quantidade e diferente disposição das questões em 

cada instrumento. Apesar de respondidas com o mesmo modelo de escala (Likert de 

cinco pontos), as questões do IDCV são divididas em dois fragmentos (Parte A e B), 

enquanto no MLHFQ há apenas uma parte. 

A ausência de correlação dos dois questionários pode ser justificada pelas seguintes 

hipóteses: (a) além da discordância entre as questões do IDCV, (b) sua 

interpretabilidade pode ter sido um fator de influência. Um estudo recente sobre a 

elaboração de instrumentos de medida na área da saúde ressalta que, no caso do 

IDCV nem todos os itens criados estão em concordância com a proposta do 

pesquisador e nem todos possuem bom desempenho. Além disso, o autor sinaliza a 

necessidade de atenção aos diversos tipos de critérios existentes para selecionar os 

itens adequados do novo instrumento. Dentre os critérios mais comumente utilizados 

para elaboração de um questionário para uso clínico estão: o critério 

comportamental, o critério da objetividade, simplicidade, clareza, precisão, validade, 

relevância e interpretabilidade. A necessidade de observância destes critérios está 

ligada a necessidade de se eliminar qualquer item ambíguo, incompreensível, com 

termos vagos, duplas perguntas, jargões e/ou que remeta a juízo de valores, dentre 

outros (COLUCI et al., 2015). 

A formulação das questões usadas no IDCV traz em alguns itens dupla intepretação 

e, por conseguinte, incoerência no escore. O item 2 da parte B do questionário por 

exemplo, é uma das afirmações que exprime a discordância e a dificuldade de 



interpretação junto as opções de resposta na seguinte frase: “O problema no 

coração ter me tornado dependente de outras pessoas é...”, seguido dos descritores: 

“1. Muito ruim”, “2. Ruim”, “3. Não sabe responder”, “4. Bom”, “5. Muito bom”. 

Supondo que anteriormente o indivíduo tenha respondido na parte A do questionário 

que “não é dependente de outras pessoas”, na mesma afirmativa da parte B a 

resposta torna-se incoerente, pois, o indivíduo não consegue avaliar se esta 

consequência é boa ou ruim. Tal dificuldade de interpretação aponta para a falta de 

clareza na elaboração do item e induz os indivíduos a assinalarem a opção “não 

sabe responder”, interferindo na apuração do escore final. 

No estudo de Pavan et al., (2013), verificou-se que mais itens do instrumento IDCV 

apresentam dupla interpretação, o que aponta para a necessidade de revisão ou 

exclusão afim de se otimizar o desempenho da escala. Nossa hipótese prévia era a 

de que o IDCV apresentasse alta correlação com o MLHFQ, o que apoiaria seu uso 

na prática. No entanto, tal hipótese inicial não foi comprovada, validando a ideia de 

que o IDCV deve ser alvo de melhorias em sua estrutura interna de concepção. 

Vale ressaltar que, além dos pontos levantados acerca do IDCV, a população 

entrevistada apresentou inúmeras dúvidas em relação a interpretação deste 

questionário e, por tratar-se de um instrumento que exprime apenas a percepção do 

indivíduo sobre sua afecção, acreditamos que esta dificuldade também influenciou 

negativamente os itens restantes, o que explica as diferenças encontradas entre os 

instrumentos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O instrumento específico de mensuração de QV para valvopatas (IDCV) não se 

correlaciona com o instrumento genérico MLHFQ. Estudos futuros são necessários 

para refinamento do IDCV. 

REFERENCIAS  

CAMPOS, Maryane Oliveira; RODRIGUES NETO, João Felício. Qualidade de vida: 
um instrumento para promoção de saúde. Revista Baiana de saúde pública, vol. 32, 
no. 2, p. 232, 2014. 

CARVALHO, Vitor Oliveira et al. Validation of the portuguese version of the 
minnesota living with heart failure questionnaire. Arq. Bras. Cardiol, vol. 93, no. 1, p. 
39-44, 2009. 



COLUCI, Marina Zambon Orpinelli; ALEXANDRE, Neusa Maria Costa; MILANI, 
Daniela. Construção de instrumentos de medição na área de saúde. Ciência & 
Saúde Coletiva , v. 20, n. 3, p. 925-936, 2015. 

CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION. American 
Journal of Public Health and the Nations Health. vol. 36, no. 11, p. 1315-1323, 1946. 

DOS SANTOS, Jefferson Jovelino Amaral; PLEWKA, Jony Erwin Andreola; 
BROFMAN, Paulo Roberto Slud. Qualidade de vida e indicadores clínicos na 
insuficiência cardíaca: análise multivariada. Arq. Bras. Cardiol, vol. 93, no. 2, p. 149-
156, 2009. 

FLECK, Marcelo Pio de Almeida. A avaliação de qualidade de vida: guia para 
profissionais da saúde. Artmed, 2008. 

GUYATT, Gordon H.; PITT, Bertram. Measurement of health-related quality of life in 
heart failure. Journal of the American College of Cardiology, vol. 22, no. 4s1, p. 
A185-A191, 1993. 

PADILHA, Kátia Melissa; GALLANI, Maria Cecília Bueno Jayme; COLOMBO, 
Roberta Cunha Rodrigues. Validity of an instrument to measure the impact of valve 
heart disease on the patient's daily life. Journal of clinical nursing, vol. 16, no. 7, p. 
1285-1291, 2007. 

PAVAN, Renata Bigatti Bellizzotti et al. Confiabilidade e aspectos práticos da medida 
de impacto da doença sobre os pacientes hipertensos. Revista Latino-Americana de 
Enfermagem , v. 21, n. 6, p. 1258-1265, 2013. 

RECTOR, Thomas S.; COHN, Jay N. Assessment of patient outcome with the 
Minnesota Living with Heart Failure questionnaire: reliability and validity during a 
randomized, double-blind, placebo-controlled trial of pimobendan. American heart 
journal, vol. 124, no. 4, p. 1017-1025, 1992. 

RODRIGUES, Simey De Lima Lopes et al. Impacto da doença: aceitabilidade, 
efeitos teto e chão e confiabilidade de um instrumento na insuficiência 
cardíaca. Revista da Escola de Enfermagem da USP, vol. 47, no. 5, p. 1091-1098, 
2013. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/reeusp/article/view/78055/82088>. 
Acesso em: 22 Abr. 2015.  

ROSSI, Renata Claudino et al. Influência do perfil clínico e sociodemográfico na 
qualidade de vida de cardiopatas submetidos à reabilitação cardíaca. Conscientiae 
saúde (Impr.), vol. 10, no. 1, 2011.  

SEIDL, Eliane Maria Fleury; ZANNON, Célia Maria Lana da Costa. Qualidade de 
vida e saúde: aspectos conceituais e metodológicos. Cadernos de saúde pública, 
vol. 20, no. 2, p. 580-588, 2004. 

WHOQOL GROUP et al. The World Health Organization quality of life assessment 
(WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Social science & 
medicine, vol. 41, no. 10, p. 1403-1409, 1995. 

 

http://www.revistas.usp.br/reeusp/article/view/78055/82088

