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RESUMO 
Contextualização: A doença vascular encefálica (DVE) é 

a principal causa de incapacitação funcional no mundo ocidental, 
devido às sequelas e déficits neurológicos que ocasiona, aliado à 
diminuição da função cognitiva, indicando influência negativa 
na recuperação e na qualidade de vida. Objetivo: Analisar a 
qualidade de vida em pacientes com DVE através do Medical 
Outcomes Study 36-Short-Form Health Survey (SF-36), corre-
lacionando os domínios do questionário com a amostra em sua 
totalidade e com os gêneros. Metodologia: Estudo transversal 
e quantitativo. Foi aplicado o questionário SF-36 em pacientes 
com sequelas crônicas de DVE para avaliação da qualidade 
de vida, correlacionando os domínios do questionário com a 
amostra em sua totalidade e com os gêneros. Resultados: Foram 
avaliados 20 pacientes (treze do sexo masculino e sete do sexo 
feminino), com idade média de 58,8 (± 10,1) anos para o sexo 
masculino e 56,5 (± 12,7) anos para o sexo feminino. Constatou-
-se que os entrevistados não possuem uma boa percepção do seu 
estado de saúde relacionado à qualidade de vida, confirmado 
através da análise dos coeficientes físico e mental sumarizado, 
com uma média de respectivamente 48,5 (± 10,5), 41,4 (± 11).  
Os domínios mais afetados foram os aspectos físico com 17,5 (± 
33) e emocional com 41,6 ± (46,9). A diferença entre os gêneros 
foi obtida apenas no domínio referente ao aspecto emocional. 
Encontrou-se uma diferença estatisticamente significante (p < 
0,01), evidenciando um maior acometimento do sexo feminino. 
Conclusão: Os resultados demostram o impacto negativo da 
DVE na qualidade de vida desses indivíduos. 

Descritores: Doença vascular encefálica, qualidade de 
vida, fisioterapia.
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ABSTRACT 
Contextualization: The cerebrovascular disease (CVD) 

is the main cause of functional disability in occidental world, 
due to sequelae and neurological deficits which occurs to patient 
allied to decrease of cognitive function, indicating negative in-
fluence on recovery and quality of life. Goals: Analyse quality of 
life of patients affected by CVD through the Medical Outcomes 
Study Short-Form-36 Health Survey (SF-36), correlating with 
the domains of the sample in its entirety and genres. Methods: 
Cross sectional and quantitative study. The SF-36 questionnaire 
was applied in patients with chronic sequelae of DVE for evalu-
ation quality of life, correlating with the domains of the sample 
in its entirety and genres. Results: It was evaluated 20 patients 
(thirteen males and seven females) with average age of 58,8 
(± 10,1) years for males and 56,5 (± 12,7) years for females. It 
was verified that the interviewees don’t have a good insight of 
their state health associated to quality of life, confirmed throu-
gh analysis of physical and mental factors summarized with 
an average respectively 48,5 (± 10,5), 41,4 (± 11). The most 
affected domains were the physical aspects with 17,5 (± 33) and 
the emotional with 41,6 ± (46,9). The difference between the 
genders it was obtained only on domain relative to emotional 
aspect. We found a statistically significant (p<0,01),evidencing 
a higher involvement on females. Conclusion: The results 
showed the negative impact of CVD in quality of life of them.

Descriptors: Cerebrovascular disease, quality of life, 
physical therapy
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INTRODUÇÃO 
A Doença Vascular Encefálica (DVE) é definida como 

uma alteração da circulação cerebral que acarreta um déficit 
transitório ou definitivo, com sinais e sintomas correspondentes 
ao comprometimento do funcionamento de uma ou mais partes 
do cérebro, podendo ser hemorrágico ou isquêmico e resultando 
em perda da função neurológica1,2. 

Essa doença tem como principal fator de risco a hiper-
tensão arterial. As cardiopatias são consideradas o segundo 
fator mais importante, principalmente para quadros embólicos 
e aterotrombóticos. A diabetes mellitus é um fator independente 
para doenças cerebrovasculares uma vez que acelera o processo 
aterosclerótico. Outros fatores incluem os altos níveis de coles-
terol, alto consumo de álcool, obesidade, tabagismo e cocaína 3,4.

A DVE é a primeira causa de incapacitação funcional no 
mundo ocidental, devido às sequelas e déficits neurológicos que 
ocasiona ao paciente 5, aliado à diminuição da função cognitiva, 
indicando influência negativa na recuperação6.

A maioria dos pacientes com essa patologia evolui com 
incapacidades e sequelas motoras globais, alterações da fala, 
linguagem, deglutição e deficiências sensoriais 7,8,9, tendo 
como consequência um impacto significante em seu nível de 
independência funcional10 e sofrendo desgaste na sua qualidade 
de vida (QV)11 .

A QV de acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) é definida como a percepção subjetiva do indivíduo em 
relação a sua vida, no contexto da cultura, sistemas de valores 
nos quais ele vive e aos seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações12.  Já o termo qualidade de vida relacionada à saú-
de (QVRS) vem sendo utilizado 13 para referir-se à percepção de 
um indivíduo às dimensões física, psicológica, funcional e social 
influenciadas pela doença, tratamento ou outros agravos 14,15. 

Não existe um único instrumento capaz de avaliar todas 
as situações de doença e saúde 16. O Medical Outcomes Short-
-Form 36-item Health Survey (SF-36) é um instrumento criado 
para a avaliação da QV, cujos tópicos não foram idealizados para 
uma determinada idade, sexo, doença ou grupo de tratamento. 
Esse instrumento foi traduzido e adaptado culturalmente para 
a população brasileira, de acordo com metodologia internacio-
nalmente aceita 17.

Nos últimos 20 anos, a medida de qualidade de vida vem 
surgindo no meio científico como instrumento importante para 
a investigação e a avaliação de pacientes, principalmente os 
com enfermidades crônicas. Os resultados auxiliam, inclusive, 
como um dos critérios para a liberação do uso de novas drogas 
em vários países e para acompanhamento de pacientes que 
participaram de programa de reabilitação18, 19.

Na Europa e nos Estados Unidos, a avaliação de qualidade 
de vida é extensamente aplicada para os pacientes com DVE, 
com alguns estudos específicos para este tema no Brasil.18,23. 

O paciente, após uma doença vascular encefálica, expe-
rimenta sentimentos de isolamento e impotência, decorrentes 
da situação de ameaça à sua integridade biopsicossocial. A uti-
lização da avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde, 
em indivíduos com sequela de DVE, forneceria um perfil mais 
global das condições funcionais, psicossociais do paciente e 
de suas expectativas em relação à vida, direcionando assim 
a reabilitação a objetivos mais específicos, que contribuiriam 
para uma maior humanização e efetividade do processo de re-
abilitação e para uma melhor percepção da qualidade de vida 

pelos pacientes.
 Por se tratar de uma patologia com uma alta incidência, 

sendo a principal causa de incapacidade permanente e, que causa 
um grande impacto sobre a saúde da população decidimos rea-
lizar esta pesquisa que teve como objetivo analisar a qualidade 
de vida em pacientes com DVE através do Medical Outcomes 
Study 36-Short-Form Health Survey (SF-36), correlacionando 
os domínios do questionário com a amostra em sua totalidade 
e com os gêneros.

MÉTODOS 
Foi realizado um estudo transversal de caráter quantitativo 

Núcleo de Atenção  Médica Integrada (NAMI) da Universidade 
de Fortaleza (UNIFOR) no período de fevereiro a maio de 2012. 

Participaram do estudo pacientes com diagnóstico de 
DVE, com sequelas de hemiplegia completa e incompleta na 
fase crônica em atendimento no serviço de fisioterapia NAMI. 
Foram excluídos os indivíduos com déficit cognitivo, menores 
de dezoito anos, que apresentem alterações psiquiátricas asso-
ciadas e que não realizaram tratamento fisioterápico constante, 
apresentando aproximadamente três faltas concomitantes ou 
cinco ao longo de três meses.

 Esta pesquisa seguiu os preceitos éticos da Resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996) e do 
código de ética do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional – Re-
solução COFFITO-1024, sendo aprovada pelo comitê de ética 
da Instituição com parecer Nº 21462. Todos os participantes do 
estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido. 

Os dados foram coletados através do questionário SF-36 
validado no Brasil por Ciconelli, em 1997, que é um instrumento 
genérico de avaliação da qualidade de vida, de fácil adminis-
tração e compreensão, autoaplicável e extensamente utilizada 
em sobreviventes de DVE 25,26. 

 Composto por 36 itens, subdivididos em oito domínios: 
Capacidade Funcional (10 itens) - avalia a presença e extensão 
de limitações relacionadas à capacidade física; Aspectos Físicos 
(04 itens) - avalia as limitações quanto ao tipo e quantidade de 
trabalho, bem como quanto essas limitações dificultam a reali-
zação do trabalho e das atividades da vida diária; Dor (02 itens) 
- avalia a presença de dor, sua intensidade e sua interferência 
nas atividades da vida diária; Estado Geral de Saúde (05 itens) 
- avalia como o paciente se sente em relação a sua saúde global; 
Vitalidade (04 itens) - considera o nível de energia e de fadiga; 
Aspectos Sociais (02 itens) - analisa a integração do indivíduo 
em atividades sociais; Aspectos Emocionais (03 itens) - avalia 
o impacto de aspectos psicológicos no bem-estar do paciente; 
e Saúde Mental (05 itens) - inclui questões sobre ansiedade, 
depressão, alterações no comportamento ou descontrole emo-
cional e bem-estar psicológico27.

Apresenta um escore final de zero a 100 pontos, no qual 
zero corresponde ao pior estado geral de saúde e 100 ao melhor 
estado de saúde. Segundo Rodrigues22, os escores do instrumen-
to proposto são avaliados da seguinte forma: um escore de 50 
indica ausência de disfunção, entre 50 a 100, um estado positivo 
e consequentemente sem problemas de saúde. 

A coleta foi realizada em um ambiente propicio para o 
preenchimento do questionário pelos participantes, quando 
necessário auxílio do pesquisador, o mesmo teve a sensibilidade 
de não induzir a resposta quando o paciente não apresentava 



 Página - 19

Volume 5 • Número 6 • Edição 27 • novembro/dezembro de 2013 

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

condições de responder individualmente o instrumento utilizado.
 Os dados foram analisados no programa estatístico 

SPSS, versão 13.0, através da estatística descritiva. Foi utilizado 
o teste T Student não pareado para fins de comparação entre 
os gêneros em cada domínio referente ao questionário, sendo 
considerado estatisticamente significante p < 0,05. Para melhor 
descrição dos dados, os mesmos foram expressos na forma de 
média e desvio padrão. 

 Após análise estatística dos dados, estes foram descri-
tos correlacionando os domínios do questionário com amostra 
em sua totalidade e foram comparados também os domínios 
com o gênero masculino e feminino.  

RESULTADOS 
Foram avaliados 20 pacientes, sendo treze do sexo mas-

culino e sete do sexo feminino, com idade média de 58,8 (± 
10,1) anos para pacientes do sexo masculino e 56,5 (± 12,7) 
anos para pacientes do sexo feminino. 

Domínio Capacidade Funcional: 
Ao analisar a amostra em sua totalidade, foi evidenciada 

uma média de 52,2 (± 45,5) (Tabela I). Ao separar a amostra 
pelo gênero, o sexo masculino apresentou média de 60 (± 52,5) 
e o feminino de 37,8 (± 25,7) não sendo evidenciada diferença 
estatisticamente significante entre os grupos (p= 0,3) (Tabela II).

Domínio Limitação por Aspectos Físicos:
Quando analisada a amostra em sua totalidade, foi en-

contrada uma média de 17,5 (± 33,5) no aspecto físico (Tabela 
I). Ao analisar a amostra pelo gênero, constatamos que o sexo 
masculino obteve uma média de 11,5 (± 21,9) e o feminino de 
28,5 (± 48,7) não sendo evidenciada diferença estatisticamente 
significante entre os grupos (p=0,7) (Tabela II).

Domínio Dor: 
Quando analisada a amostra em sua totalidade, obtivemos 

uma média de 82 (± 27,4) no domínio dor (Tabela I). Ao dividir 
esta amostra pelo gênero, o sexo masculino apresentou uma 
média de 85 (± 25,6) e o feminino de 76,4 (± 33,3) não sendo 
evidenciada diferença estatisticamente significante entre os 
grupos (p= 0,8) (Tabela II).

Domínio Estado Geral de Saúde: 
Quando analisada a amostra em sua totalidade, obtivemos 

uma média de 52,8 (± 17,3) no estado geral de saúde (Tabela I). 
Ao dividir a amostra pelo gênero, o sexo masculino apresentou 
média de 51 (± 17,2) e o feminino de 56,2 (± 18,3), não sendo 
evidenciada diferença estatisticamente significante entre os 
grupos (p= 0,1) (Tabela II).

Domínio Vitalidade: 
Quando analisada a amostra em sua totalidade, foi eviden-

ciada uma média de 59,5 ± 22,9 no domínio vitalidade (Tabela 
I). Quando separada esta amostra pelo gênero o sexo masculino 
apresentou média de 58 (± 24,3) e o feminino de 62,1 (± 28,5) 
não sendo evidenciada diferença estatística entre os grupos (p= 
0,1) (Tabela II).

Domínio Aspectos Sociais: 
Quando analisada a amostra em sua totalidade, foi evi-

denciada uma média de 66,4 (± 18,6) no aspecto social (Tabela 
I). Quando separada esta amostra pelo gênero o sexo masculino 
apresentou média de 61,5 (± 18,7) e o feminino de 75,4 (± 15,7) 
não sendo evidenciada diferença estatisticamente significante 
entre os grupos (p = 0,3) (Tabela II).

Domínio Aspecto Emocional: 
Quando analisada a amostra em sua totalidade foi eviden-

ciada uma média de 41,6 (± 46,9) no aspecto emocional (Tabela 
I). Quando separada esta amostra pelo gênero o sexo masculino 
apresentou média de 58,9 (± 49,3) e o feminino de 9,5 (± 16,2) 
sendo evidenciada diferença estatisticamente significante entre 
os grupos (p < 0,01) (Tabela II).

Domínio Saúde Mental:
Quando analisada a amostra em sua totalidade foi evi-

denciada uma média de 61,6 (± 14,7) no domínio saúde mental 
(Tabela I). Quando separada esta amostra pelo gênero o sexo 
masculino apresentou média de 58,7 (± 13) e o feminino de 
66,8 (± 17,3) não sendo evidenciada diferença estatisticamente 
significante entre os grupos (p = 0,5) (Tabela II).

Coeficiente Físico Sumarizado:
Quando analisada a amostra em sua totalidade, foi eviden-

ciada uma média de 48,5 (± 10,5) no coeficiente físico suma-
rizado (Tabela I). Quando separada esta amostra pelo gênero o 
sexo masculino apresentou média de 49,4 (± 11,5) e o feminino 
de 46,6 (± 9), não sendo evidenciada diferença estatística entre 
os grupos (p = 0,3) (Tabela II).

Coeficiente Mental Sumarizado:
Quando analisada a amostra em sua totalidade foi eviden-

ciada uma média de 41,4 (± 11) no coeficiente mental sumari-
zado (Tabela I). Quando separada esta amostra pelo gênero o 
sexo masculino apresentou média de 41,3 (± 12,4) e o feminino 
de 41,5 (± 8,5) não sendo evidenciada diferença estatística entre 
os grupos (p = 0,4) (Tabela II).

DISCUSSÃO 
Neste estudo, observou-se que apenas 35% da amostra 

eram do sexo feminino, sugerindo que homens são mais aco-
metidos por DVE, corroborando com pesquisas realizadas que 
evidenciaram uma maior ocorrência de DVE em pessoas no 
sexo masculino23,28, 29, 30, 31. 

No referido estudo não houve diferença estaticamente 
significante entre os gêneros em relação aos domínios da capaci-
dade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde e, nos 
coeficientes físicos e mentais sumarizados. Houve significância 
estatística (p < 0,01), apenas no domínio referente aos aspec-
tos emocionais, evidenciando na presente amostra um maior 
acometimento do gênero feminino em relação a este aspecto. 

Para Martins, Ribeiro e Garret 32, a grande diferença entre 
os gêneros está no estado afetivo-emocional, sugerindo que as 
mulheres expressam maior vulnerabilidade entre os estados 
depressivos, maior instabilidade do humor e, portanto, pior 
percepção da saúde. Estes dados corroboram com os achados 
do presente estudo. Pois as mulheres acometidas por DVE 
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obtiveram uma pontuação 9,5 (±16,2) referente aos aspectos 
emocionais enquanto os homens alcançaram uma pontuação 
de 58,9 (± 49,3). 

Alguns estudos encontrados que correlacionaram a QV 
entre gêneros evidenciam os homens apresentam uma melhor 
QV quando comparado às mulheres, divergindo um pouco 
apenas no tocante quanto aos domínios mais acometidos33. 
Segundo Gray et al34 o declínio da QV nas mulheres ocorre 
possivelmente devido ao comprometimento funcional que 
limitam as atividades domésticas.

Aprile et al33 verificaram que os homens apresentaram 
melhor QV no domínio físico, enquanto as mulheres apresenta-
ram aumento da deterioração da capacidade  funcional, aspectos 
físicos, vitalidade e saúde mental. Porém apresentavam dimi-
nuição da dor comparada aos homens. Tais dados contrariam os 
achados do presente estudo, pois apesar de haver diminuição de 
alguns domínios mencionados, houve significância estatística 
apenas referente aos aspectos emocionais. 

Quando um indivíduo é afetado por uma doença crônica, 
diversos fatores são responsáveis por afetar sua qualidade de 
vida, e não apenas o fator patológico de forma isolada. Fatores 
como o sexo, a idade, religião e a sua adequação à vida após a 
doença, influenciam diretamente na sua qualidade de vida 35.

A QV surge como uma nova meta a ser alcançada pela 
área da saúde, pois o principal objetivo do sistema de saúde não 
pode ser somente a cura ou algumas vezes o controle da doença, 
mas deve também proporcionar melhora da qualidade de vida 
das pessoas pertencentes a diferentes contextos sociais 28.

Na referida pesquisa, foi possível comprovar o impacto 
das sequelas da DVE na QV dos pacientes. A utilização do SF-
36 foi de suma importância para o reconhecimento do perfil 
dos pacientes com DVE. Houve uma diminuição em todos os 
aspectos analisados, constatados através dos coeficientes físico 
e mental sumarizados, onde encontrou-se respectivamente uma 
pontuação de 48,5 (± 10,5) e 41,4 (± 11). Observou-se um maior 
comprometimento referente aos aspectos físicos e emocionais, 
que obtiveram as respectivas pontuações 17,5 (± 33,5) e 41,6 
(± 46,9), tais dados corroboram com os achados do estudo de 
Cesário, Penasso e Oliveira9. 

Pesquisas realizadas, com o mesmo perfil de pacientes 
e com a aplicação do SF36, revelam que os valores referentes 
às dimensões do questionário eram inferiores a 50, antes de 
início do tratamento com a fisioterapia e logo melhoram com a 
evolução do tratamento. O comprometimento destas dimensões 
gera um grande impacto na saúde mental e estado geral de saú-
de nesses indivíduos 30,36,37. Os pacientes incluídos na presente 
pesquisa realizavam o tratamento fisioterápico regularmente 
e, alguns aspectos do questionário tais como a dor, o estado 
geral de saúde, a vitalidade, aspectos sociais e a saúde mental 
apresentavam escores acima de 50 pontos. 

Rangel, Belasco, Diccini29 realizaram um estudo com 
o objetivo de avaliar a qualidade de vida de pacientes após 
acidente vascular cerebral em reabilitação. Na aplicação do 
questionário de qualidade de vida, as dimensões do SF-36 mais 
comprometidas foram: capacidade funcional, aspectos físicos, 
estado geral de saúde, aspectos sociais e emocionais, sendo 
encontrados respectivamente os seguintes valores: 11,4(±20,0), 
2,9(±12,8), 44,6(±16,1), 39,7(±32,8) e 2,6(±12,1). Os autores 
encontraram escores inferiores aos verificados na presente 
pesquisa.

Dados semelhantes foram descritos por Aprile et al 33 
quando constataram que pacientes com maiores incapacidades 
físicas tinham maior deterioração no estado emocional pela di-
ficuldade na execução de atividades físicas, como as atividades 
da vida diária (AVD). O domínio aspectos emocionais inclui as 
limitações relacionadas ao tipo e quantidade de trabalho, assim 
como o quanto essas limitações podem interferir no desenvol-
vimento do trabalho e das AVD dos pacientes 38. 

Em relação à capacidade funcional houve similaridade 
dos resultados alcançados na referida pesquisa com o estudo 
de Anderson39, indicando menor capacidade funcional entre 
pacientes com deficiências decorrentes de acidente vascular 
cerebral. No presente estudo os indivíduos com DVE apresenta-
ram uma pontuação de 52,2 (± 45,5) evidenciando a redução da 
capacidade funcional. É descrito que a limitação no desempenho 
funcional, como vestir-se, banhar-se e até mesmo caminhar 
pe¬quenas distâncias de forma independente, consiste em um 
fator importante na percepção da QV.

Segundo Okuma40 a perda da capacidade funcional leva o 
indivíduo à incapacidade para a realização das atividades de vida 
diária como: vestir, comer, tomar banho e caminhar pequenas 
distâncias de forma independente. Da mesma forma, também 
são prejudicadas as atividades instrumentais da vida diária, 
que se referem às atividades mais complexas do cotidiano, tais 
como: passear, fazer compras, limpar a casa, lavar roupa, dirigir, 
utilizar meios de transporte coletivo entre outros.

O baixo escore encontrado nos aspectos físicos referente 
aos indivíduos avaliados da nossa pesquisa, com pontuação de 
17,5 ± 33,5, reflete uma diminuição nas atividades cotidianas 
predispondo a redução significativa da qualidade de vidas dos 
pacientes. 

A redução dos escores apresentados nesses domínios pode 
ser explicada pela diminuição da capacidade aeróbica e força 
muscular destes indivíduos acometidos pela DVE, o que acarreta 
uma baixa tolerância ao exercício refletindo na diminuição nas 
habilidades diárias e ocupacionais26.

O domínio da dor que pondera o episódio e a intensidade 
de quadros álgicos, além da influência desse sintoma na vida 
cotidiana do indivíduo. Ao analisar o domínio dor corpórea no 
presente estudo, observou-se que este apresentava uma menor 
redução quando relacionado demais domínios, atingindo uma 
pontuação de 82(± 27,4). Dados similares foram encontrados 
na pesquisa de Bugge41. A dor, principalmente a articular, é a 
companheira constante do portador de sequelas de DVE, sendo 
a dor na articulação glenoumeral a mais comum e, talvez, uma 
das mais limitantes42. 

O estado geral de saúde é o responsável por avaliar a 
forma de a pessoa demonstrar a sua própria concepção de saúde 
e de se sentir saudável43.  A vitalidade ressalta a interferência 
da disfunção no conjunto das funções orgânicas e no vigor 
apresentado por esses pacientes26.

O SF-36, ao avaliar a saúde mental, se aproxima muito 
mais da concepção apresentada por McAuley et al44 , que 
concebe a saúde mental ou psicológica sob dois aspectos com 
componentes positivos que dizem respeito aos aspectos cog-
nitivos, auto-estima e auto-eficácia e componentes negativos 
que englobam a depressão, a ansiedade e o estresse. Os escores 
encontrados por Bugge41 e Anderson et al39 para pacientes com 
DVE mostraram valores mais elevados quando comparados ao 
nosso estudo. 
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Através da análise domínio relacionado aos aspectos 
sociais (reflexo da condição de saúde física nas atividades 
sociais normais, em relação à família, vizinhos, amigos), po-
demos constatar que apesar da doença e da circunstância em 
que se deparam os pacientes, estes conseguem desempenhar 
atividades sociais normais, sugerindo que os pacientes tenham 
se adapta¬do com as incapacidades.

Anderson et al39 realizaram um estudo randomizado, con-
trolado, com o objetivo de avaliar o impacto de um programa de 
alta hospitalar precoce com acompanhamento domiliciar, versus 
o tratamento convencional em pacientes com DVE. O grupo 
experimental teve alta hospitalar precoce, onde foi assegurado 
os cuidados de  reabilitação domiciliar como adaptações para 
a casa, incluindo fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, 
e outros cuidados pertinentes a reabilitação domiciliar, visando 
uma a alta hospitalar precoce (dentro de 48 horas da randomi-
zação). O grupo controle seguiu um regime de internamento 
convencional. 

Após seis meses de tratamento o autor descreve que não 
houve diferenças estatisticamente significativa entre os grupos 
em relação à qualidade de vida mensurada através dos dominios 
do SF36.  Os escores relacionados ao domínio estado geral de 
saúde foram de 61.8 (± 26.5) no grupo experimental e 67.3 (± 
21.9) no grupo controle, no domínio saúde mental os valores 
correnspondentes foram de 80,5 (± 17,3) no grupo experimental 
e 82,6 (± 13.6) no grupo controle39. No presente estudo obteve-
-se uma pontuação 52,8 (± 17,3) para o domínio estado geral 
de saúde e 61,6 (± 14,7) para o domínio saúde mental, escores 
inferiores ao encontrado pelo autor referido.

. Em relação aspectos sociais, Anderson et al39 alcançou 
escores de  74,7 (± 31,3) e 82,8 (± 23,8), para o grupo experi-
mental e controle respectivamente. Enquanto no presente estudo 
os pacientes atingiram um escore de 66,4 (± 18,6), valores 
inferiores aos encontrados pelo autor citado. Tal fato demons-
tra a importância de um programa de reabilitação, visando a 
restauração das suas funções e adaptação das incapacidades 
para que o paciente esteja apto a desempenhar suas atividades 
sociais com naturalidade.  

Uma das limitações deste estudo é a amostra por conve-
niência, composta apenas por pessoas que estavam em aten-
dimento no nosso serviço e que consentiram participar, o que 
dificulta a generalização dos resultados. Outra é por se tratar de 
um estudo transversal, onde os achados apontam mais para uma 
associação do que uma relação de causa e efeito. Entretanto, 
por se tratar de uma clínica escola, o conhecimento dos dados 
sócio-demográficos, assim como os fatores que influenciam a 
percepção da QV dos pacientes em atendimento pode subsidiar 
elementos importantes na promoção da saúde para essa popu-
lação e para a formação dos discentes. 

CONCLUSÃO
Os pacientes com sequelas de DVE avaliados através do 

questionário SF-36 apresentaram comprometimento na per-
cepção da qualidade de vida em relação aos domínios aspecto 
físico, aspecto emocional e nos coeficientes físico e mental su-
marizados, podendo ser explicado pelas manifestações clínicas 
provocadas pelo DVE, que causam danos na independência e 
autonomia destes pacientes.

Na comparação entre os gêneros observou-se que a qua-
lidade de vida das mulheres encontra-se mais reduzida no que 

concerne aos aspectos emocionais. Sugerindo que as mulheres 
expressam maior vulnerabilidade entre os estados depressivos 
e maior instabilidade do humor e, portanto, pior percepção da 
saúde.

Como benefício, o estudo poderá proporcionar um 
melhor entendimento das alterações dos pacientes com DVE, 
contribuindo para um melhor conhecimento dos profissionais 
da área da saúde e dos pacientes sobre a patologia, pois a partir 
da opinião/percepção dos mesmos, poderemos propor estraté-
gias para a implantação de projetos dirigidos à sua realidade, 
tornando-se relevante devido sua preocupação com fatores 
condicionantes para qualidade de vida e saúde da população 
em estudo contribuindo para um tratamento mais adequado e 
consequentemente melhoria da saúde.
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