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RESUMO 
 

 

Introdução: A queimadura é uma experiência traumática com importante 

repercussão social, econômica e de saúde publica que necessita de atenção 

de órgãos governamentais de forma multidisciplinar, estando entre as 

principais causas de morbidade e mortalidade devido a complexidade do 

tratamento. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida, autoestima, capacidade 

funcional e dor em pacientes após queimadura. Métodos: Estudo 

transversal, analítico e multicêntrico. Foram incluídos no estudo 30 

pacientes com idades entre 18 e 59 anos, com 6 a 24 meses de tempo após a 

queimadura. Utilizou-se instrumento para coleta de dados demográficos e 

clínicos. A avaliação foi realizada por meio dos questionários SF-36, 

instrumento específico para queimaduras BSHS-R, Escala de autoestima de 

Rosenberg/UNIFESP-EPM, instrumento de avaliação da capacidade 

funcional HAQ-20, e para avaliação da dor, a Escala Visual Analógica. 

Para a análise estatística foram utilizados o Teste t de Student, Análise de 

Variância (ANOVA), teste de Tukey, Kruskal-Wallis, Dunn e Spearman's. 

Resultados: Dos 30 pacientes, 56,7 % eram do gênero masculino, com 

idade média de 36,1 anos. A principal causa da queimadura foi o liquido 

inflamável (50 % dos pacientes) e a média da superfície corpórea queimada 

foi de 21 %. Houve diferença estatisticamente significante entre os gêneros 

nos domínios do SF-36 Aspecto Emocional (p = 0,023) e Saúde Mental (p 

= 0,047). Em ambos os domínios os homens apresentaram melhores 

resultados. Também tiveram diferença estatisticamente significante os 

domínios do SF-36 Dor (p=0,025), Vitalidade (p=0,041) e Saúde Mental 

(p=0,023) com relação ao consumo de álcool e também com as escalas 

BSHS-R (P=0,015), Rosenberg (p=0,044) e a EVA (p=0,007). O uso de 

drogas apresentou diferença estatisticamente significante com relação ao 

domínio Dor do SF-36 (P=0,008). Conclusão: A qualidade de vida de 

pacientes após queimadura apresentou correlação positiva com a 

autoestima, capacidade funcional e dor. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

A pessoa que em alguma fase da vida teve queimadura passa por 

uma experiência traumática com importante repercussão emocional, 

podendo provocar alterações na qualidade de vida, autoestima e imagem 

corporal, resultando em dificuldade no processo mental para elaboração de 

uma nova identidade (SIDELI et al., 2010). 

A epidemiologia das queimaduras varia em diferentes partes do 

mundo. Na Alemanha, entre 10.000 e 15.000 pessoas são hospitalizadas 

anualmente por queimadura e cerca de 30 % a 40 % dos casos necessitam 

de cuidados intensivos (SPANHOLTZ et al., 2009). Nos Estados Unidos as 

queimaduras estão entre as principais causas de morte, com 3.500 óbitos 

por ano e 45.000 hospitalizações anuais (AMERICAN BURN 

ASSOCIATION, 2011). 

A taxa de mortalidade na Unidade para Tratamento de Queimaduras 

de um hospital de grande porte em São Paulo foi de 5,94 % (LACERDA et 

al., 2010), e observou-se que, devido aos avanços no tratamento das 

queimaduras, o índice de mortalidade tem diminuído (PHAM et al., 2009). 

As queimaduras podem causar danos multifuncionais, mesmo 

quando envolvem áreas pequenas da superfície corporal. Aproximadamente 

60 % dos pacientes com queimaduras graves desenvolvem problemas 

psicológicos. A presença de cicatrizes ou deformidades, mesmo em áreas 

não expostas, tais como os genitais, pode ter impacto na imagem corporal e 

autoestima (SPANHOLTZ et al., 2009).  

O processo de reabilitação envolve diferentes aspectos, como por 

exemplo, o enfrentamento das mudanças corporais pelo cliente, familiares e 
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pessoas próximas, possíveis dificuldades na execução de atividades físicas 

devido às retrações teciduais e dores, dificuldades inerentes ao tratamento 

das cicatrizes após a alta hospitalar e o retorno ao trabalho, à escola e ao 

convívio social. Esses aspectos estão diretamente relacionados à qualidade 

de vida de pacientes e familiares (MUNSTER, 1999).  

As sequelas decorrentes das queimaduras, principalmente quando 

visíveis, causam transtornos emocionais e sociais aos pacientes. A 

convivência com cicatrizes, alteração da cor da pele, mudança no contorno 

corporal, perda de partes do corpo, como extremidades das mãos, pés, 

orelhas e cabelos, alteram toda a rotina estabelecida antes da queimadura, 

podendo prejudicar a qualidade de vida, a autoestima e a capacidade 

funcional dos indivíduos (POPE et al., 2007). 

A perda da pele traz danos irreparáveis ao indivíduo que teve 

queimadura. Os problemas emocionais podem ter início na hospitalização, 

a baixa da autoestima normalmente está relacionada à lesão física. Os 

sintomas de estresse pós-traumático normalmente têm seu início no 

momento do acidente e permanecem durante a hospitalização (GILBOA, 

2001).  

Os sintomas de ansiedade e depressão podem ser agravados após a 

alta hospitalar, e estão relacionados com a necessidade da percepção dos 

seus ferimentos e sequelas (BRYANT, 1996).  

A presença de depressão nessa população está associada à 

diminuição da capacidade física, à dor e ao estresse psicológico 

(ULLRICH, ASKAY, PATTERSON, 2009). A dor pode prevalecer em 

35 % a 52 % dos pacientes após queimadura, persistindo os sintomas 

neuropáticos após a alta em até 80 % dos pacientes (SMITH et al., 2008). É 

preciso manter acompanhamento ambulatorial, focado na reabilitação para 

execução das atividades diárias anteriores ao acidente, pois nessa fase é 
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comum ocorrerem problemas emocionais como a ansiedade (PATTERSON 

et al., 1993). 

Na fase aguda da queimadura, qualquer procedimento como banho 

ou curativo, entre outros, é muito traumático e doloroso. O controle da dor 

antes de qualquer procedimento com o paciente é fundamental para melhor 

recuperação (PROCTER, 2010). Segundo a International Association for 

the Study of Pain (IASP), a dor é definida como “uma experiência sensorial 

e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual atual ou potencial 

ou descrita em termos de tal lesão” (CHARLTON, 2005). 

A reabilitação deve ter inicio na admissão do paciente e pode durar 

anos, necessitando de atenção multiprofissional para melhorar as funções 

físicas e psicológicas alteradas pela queimadura (AL-MOUSAWI, 2009; 

PROCTER, 2010).  

Embora não haja um conceito único, claro e universalmente aceito de 

qualidade de vida, a Organização Mundial de Saúde (OMS) a define como 

a percepção do indivíduo da sua posição na vida, contexto cultural, 

sintomas, valores, expectativas, padrão e preocupação (WHOQOL 

GROUP, 1995). A melhor compreensão sobre a qualidade de vida, 

autoestima, capacidade funcional e dor dos pacientes que tiveram 

queimadura poderá contribuir para instituir medidas de prevenção ou 

controle das alterações identificadas nessa população. 
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2. OBJETIVO 
 

 

 

Avaliar qualidade de vida, autoestima, capacidade 

funcional e dor em pacientes após queimadura. 
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3. LITERATURA 
 

 

 

ROSENBERG (1965) entrevistou 5024 adolescentes, do terceiro e 

quarto anos do curso colegial, de 10 escolas em Nova York, nos Estados 

Unidos da América, com o objetivo de entender como eles se viam, o que 

sentiam a respeito de si mesmos e quais critérios de autoavaliação 

empregavam. Os dados foram utilizados para o desenvolvimento de uma 

escala de autoestima denominada The Rosenberg Self-Esteem Scale.  

 

SCOTT & HUSKISSON (1976) testaram em um Hospital de 

Londres diferentes tipos de escalas para avaliação de dor em 100 pacientes 

acompanhados ambulatorialmente. Como resultado, os autores detectaram 

que a escala analógica visual (EVA) de dor demonstrou boa sensibilidade, 

sendo um bom método para mensuração da dor. A EVA é representada por 

uma reta horizontal com 100 milímetros de comprimento. Seus extremos (0 

e 100) correspondem respectivamente a nenhuma dor e ao máximo de dor.   

 

BLADES, JONES, MUNSTER (1979) desenvolveram um 

instrumento específico para avaliação de qualidade de vida de pacientes 

com queimaduras, o Burn Specific Health Scale (BSHS). O instrumento 

original era composto por 114 itens divididos em oito subescalas, baseado 

em outros instrumentos, como o Sickness Impact Profile (SIP), o Index of 

Activities of Daily Living e o General Well-Being Schedule (GWB). Uma 

pesquisa foi realizada entre os pacientes e profissionais do Centro de 

Queimados de Baltimore, nos EUA, sendo adicionados mais 160 itens. A 

seguir, todos os 369 itens foram julgados por profissionais da equipe 
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multidisciplinar e por pacientes após queimadura, resultando num 

instrumento com 114 itens divididos em seis domínios (saúde física, 

imagem corporal, saúde psicológica, saúde sexual, atividades físicas e 

relacionamento social).  

 

BLADES, MELLIS, MUNSTER (1982) validaram o questionário 

BSHS em 40 pacientes após alta do Centro de Queimados de Baltimore. A 

capacidade psicossocial dos pacientes após queimadura retardou o seu 

desenvolvimento em outras áreas. Os autores concluíram, ainda, que o 

período de reabilitação era dinâmico e passava por muitas variações no 

período de, no mínimo, um ano após a alta hospitalar.  

 

SCHUESSLER & FISHER (1985) descreveram o surgimento da 

Qualidade de Vida como campo de pesquisa. Relataram que os primeiros 

estudos sobre qualidade de vida foram realizados na década de 1960, nos 

Estados Unidos, sendo o termo utilizado para avaliar o efeito gerado pela 

aquisição de bens materiais na vida das pessoas. Posteriormente o termo 

qualidade de vida foi modificado, para se referir ao avanço nas áreas de 

educação e de saúde. Os autores concluíram ser necessária a obtenção de 

medidas de qualidade de vida com diferentes instrumentos ao longo do 

tempo. 

 

MUNSTER, HOROWITZ, TUDAHL (1987) no Centro de 

Queimados de Baltimore, refinaram os 114 itens do BSHS, retiraram as 

duplicações, reduzindo-o a 80 itens com quatro domínios específicos. Esse 

instrumento foi denominado Burn Specific Health Scale-Abbreviated 

(BSHS-A).  
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FERRAZ et al. (1990) traduziram o Health Assessment 

Questionnaire (HAQ-20) para a língua portuguesa, adaptaram para a 

cultura brasileira e o validaram para utilização em saúde no Brasil. 

Avaliaram 38 pessoas de ambos os gêneros com artrite reumatoide e média 

de idade de 49,6 anos. Aplicaram esse instrumento específico para 

avaliação da capacidade funcional com a finalidade de estudar a 

modalidade terapêutica em pacientes com artrite reumatoide. Destacaram a 

importância de verificar o efeito do tratamento na vida diária do paciente 

por meio de um instrumento específico para mensurar a capacidade 

funcional. Mediram a reprodutibilidade para o escore total do HAQ-20 e 

concluíram que a versão em Português manteve as mesmas características 

de sensibilidade e consistência interna do original. 

 

WARE & SHERBOURNE (1992) em Boston desenvolveram o 

questionário de avaliação de qualidade de vida Medical Outcomes Study 36 

Item Short Form Health Survery (SF-36), com abrangência genérica, 

constituído por 36 itens divididos em oito domínios. Destacaram que o SF-

36 foi desenvolvido para uso na prática clínica, na pesquisa e na avaliação 

de políticas de saúde e da população. 

 

BRAZIER et al. (1992) na Universidade de Sheffieldna na Inglaterra 

realizaram estudo randomizado com 1980 pacientes com idades variando 

de 16 a 74 anos, que responderam a dois questionários diferentes sobre 

qualidade de vida (SF-36 e Nottingham Health Profile) e constataram que 

com o uso do SF-36 foi possível detectar níveis  significativos de alterações 

na saúde do indivíduo.  
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BLALOCK, BUNKER, DEVELLIS (1994) revisaram o BSHS-A, na 

Carolina do Norte, aproveitando 17 de seus itens e acrescentando mais 14. 

Nomearam esse novo instrumento, Burn Specific Health Scale-Revised 

(BSHS-R). Essa versão apresentava seis domínios: afeto e imagem corporal, 

sensibilidade ao calor, habilidade para funções simples, tratamento, 

trabalho e relações interpessoais. Os autores afirmaram que essa redução 

não comprometeu as propriedades psicométricas do instrumento.  

 

KIMMO, JYRKI, SIRPA (1998) avaliaram a qualidade de vida de 

124 pacientes entre 9 meses e 7 anos após queimadura na Finlândia. A 

média de idade dos pacientes variou de 10 a 65 anos. Foi utilizado o 

questionário Burn Specific Halth Scale (BSHS), enviado pelo correio. Os 

autores observaram que a mobilidade, os cuidados pessoais e a função das 

mãos eram significantemente afetados pela gravidade da queimadura e a 

imagem corporal era afetada por queimadura profunda, superior a 40 % de 

área corporal e a localização da lesão. A atividade sexual estava 

ligeiramente diminuída nos pacientes com queimadura profunda, mas 

cicatrizes na face não influenciavam a sexualidade. Concluíram que a 

maioria dos seus pacientes recuperou-se bem do acidente; porém, a 

limitação desse estudo caracterizou-se pelo fato de somente 39 % dos 

pacientes haver respondido ao questionário.  

 

CICONELLI et al. (1999) adaptaram para a cultura brasileira e 

avaliaram as propriedades de medida (reprodutibilidade e validade) do SF-

36 em 50 pacientes de ambos os gêneros com artrite reumatoide e média de 

idade de 49,2 anos. Para avaliação da reprodutibilidade, os pacientes foram 

entrevistados duas vezes, na primeira avaliação e novamente após 15 dias. 

Os pacientes também foram submetidos à avaliação clínica e laboratorial. 
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Foram administrados os seguintes questionários: Nottingham Health 

Profile (NHP), Arthritis Impact Measurement Scales 2 (AIMS2) e HAQ- 

20. Somente  duas questões foram modificadas na fase de tradução e 

adaptação cultural. Ressaltaram a importância do uso de instrumento 

genérico de qualidade de vida na comparação entre doenças. Concluíram 

que a versão traduzida do SF-36 é um parâmetro reprodutível e válido para 

ser utilizado na avaliação da qualidade de vida de pacientes brasileiros com 

artrite reumatoide. 

 

SALVADOR-SANZA, SANCHES-PAYÁ, RODRIGUEZ-MARÍN 

(1999) avaliaram a qualidade de vida de 115 pacientes de uma Unidade de 

Tratamento de Queimaduras na Espanha, por meio de um instrumento 

específico para avaliar a qualidade de vida em queimadura, traduzido e 

adaptado para o espanhol. O questionário avalia 13 itens sobre saúde física 

e 58 itens sobre aspectos psicológicos. Os pacientes foram contatados pelo 

correio ou telefone, sendo que 71,8 % dos questionários foram 

autoadministrados e 28,2 % realizados por meio de entrevistas, sempre pelo 

mesmo pesquisador. A idade variou entre 16 e 73 anos. Os domínios 

alterados foram mobilidade e autocuidado (7,5 %), função da mão (8,6 %), 

atividade de papel (20,4 %), imagem corporal (14,2 %), relação com 

amigos e familiares (19,4 %), atividade sexual (15 %) e saúde geral (40 %). 

A qualidade de vida dos pacientes após queimadura demonstrou alterações 

negativas. 

 

KILDAL et al. (2001), a partir dos questionários BSHS-R e BSHS-A, 

montaram um novo instrumento: Burn Specific Health Scale-Brief (BSHS-

B), composto por 40 itens, distribuídos em nove domínios (sensibilidade ao 

calor, afeto, função da mão, trabalho, sexualidade, relações interpessoais, 
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habilidades simples, imagem corporal e regimes de tratamento). 

Validaram-no com 161 pacientes do Hospital da Universidade de Uppsala 

na Suécia.  

 

EL HAMAOUI et al. (2002) avaliaram em um Hospital Universitário 

de Marrocos os sintomas de estresse pós-traumático, dor e depressão em 60 

pacientes com idade acima de 10 anos que tiveram queimaduras e estavam 

na fase de reabilitação. Foi verificado que 23,3 % apresentavam sintomas 

de estresse pós-traumático e 55 %, sintomas de depressão. A dor foi 

relatada por todos os pacientes, sendo insuportável para 58,3 %. 

Concluíram que o diagnóstico precoce de estresse pós-traumático pode 

colaborar introduzindo medidas para contribuir com a melhora da 

qualidade de vida dos pacientes que tiveram queimaduras.  

 

BRUCE & FRIES (2003) avaliaram o uso do HAQ-20 nos Estados 

Unidos e recomendaram utilização prospectiva do instrumento em período 

superior a seis semanas. Descreveram como utilidades do HAQ-20, avaliar 

o índice de capacidade funcional do paciente, inclusive movimentos finos 

do membro superior, atividade locomotora do membro inferior e outras 

atividades que envolvessem membros superiores e inferiores. Mencionaram 

o emprego usual do HAQ-20 por autoadministração e entrevista. 

 

DINI, QUARESMA, FERREIRA (2004) traduziram para a língua 

portuguesa e adaptaram para o contexto cultural brasileiro The Rosenberg 

Self-Esteem Scale (Escala de Autoestima Rosenberg/UNIFESP-EPM). 

Testaram suas propriedades de medida (validade e reprodutibilidade), 

comparando seus resultados com outros três questionários já traduzidos e 

validados no Brasil, (Escala de autoestima Rosenberg, Short Form-36 e o 
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SRQ-20) tornando esse instrumento um parâmetro adicional importante na 

avaliação de resultados em cirurgia plástica ou em outros estudos em que 

seja necessário avaliar a autoestima. 

 

DYSTER-AAS et al. (2004) investigaram, em um centro de 

tratamento para queimadura na Suécia, a qualidade de vida de 86 pacientes, 

em média 9 anos após a lesão, idade acima de 18 anos, com média de 43,9 

anos. Observaram que 83 % estavam trabalhando; destes, 62 % estavam no 

mesmo emprego do que antes da queimadura e 8 % relataram ter mudado 

de atividade por causa da lesão. Dos 15 pacientes que não estavam 

trabalhando, 9 estavam de licença médica ou recebendo pensão por 

invalidez e 6 estavam desempregados. Utilizaram o questionário Burn 

Specific Health Scale–Brief (BSHS-B). Os que não trabalhavam relataram 

pior estado de saúde geral relacionados com os domínios psicossocial e 

imagem corporal, afeto e relações interpessoais e também pior dor, não 

houve diferença significante em relação ao tempo da lesão, superfície 

corpórea queimada, idade e sexualidade.  

 

BRUCE & FRIES (2005) realizaram estudo descritivo sobre o uso do 

HAQ-20 em pacientes com artrite reumatoide nos Estados Unidos. 

Consideraram que o resultado informado pelo paciente possibilitou adquirir 

conhecimento fundamental de sua saúde, proporcionando subsídios sobre 

estado funcional, sintoma, preferência de tratamento, satisfação e qualidade 

de vida. Mencionaram a sua contribuição na avaliação do paciente, 

determinação diagnóstica, planejamento de assistência e avaliação do 

progresso do tratamento. Descreveram o HAQ-20 como um instrumento 

desenhado para ser eficiente, estruturado para aplicação prática durante 
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visitas clínicas e compatível com alto índice de retorno, quando 

autoadministrado ou administrado por entrevista. 

 

DRUERY, BROWN, MULLER (2005) avaliaram a qualidade de 

vida de pacientes dois anos após queimadura, abrangendo mais de 40 % de 

superfície corpórea, em um centro de tratamento de queimaduras na 

Austrália. Utilizaram o questionário Burn Specific Health Scale (BSHS) e 

um questionário adicional realizado pelos autores com questões sobre 

fisioterapia e terapia ocupacional. Foram incluídos 25 pacientes, sendo 22 

do gênero masculino e 3 do gênero feminino, com tempo médio de 

internação de 89 dias. O escore do domínio físico foi correlacionado de 

forma negativa a lesões de face e mãos. A queimadura genital teve 

correlação com o escore do domínio sexual, e queimaduras profundas 

apresentaram correlação com mobilidade e autocuidado. 

 

FERREIRA et al. (2008) traduziram e adaptaram culturalmente para 

o Brasil o questionário Burn Specific Health Scale-Revised (BSHS-R),  por 

meio da avaliação de equivalência semântica e pré-teste do instrumento 

com 115 pacientes após queimadura. Foram utilizados a escala de 

Rosenberg e o Inventario de Depressão de depressão de Beck. Os 

resultados demostraram que a versão adaptada para a língua portuguesa 

cumpre os critérios de avaliação do estado de saúde exigidos de um 

instrumento para pacientes queimados. 

 

NOVELLI et al. (2009) avaliaram a percepção subjetiva do 

comprometimento psicológico e a qualidade de vida após queimadura em 

30 pacientes na Itália, utilizando o questionário Sickness Impact Profile 

(SIP). O questionário foi aplicado na alta hospitalar e três meses após a 
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alta. Na primeira avaliação, tanto as dimensões físicas como psicológicas 

foram prejudicadas, com melhora do aspecto físico em três meses. No 

terceiro mês, os domínios afetados foram o comportamento emocional e 

psicossocial. 

 

ÖSTER et al. (2009) validaram o questionário EuroQol 5 

Dimensions (EQ-5D) em 78 pacientes com queimaduras durante a 

hospitalização em um centro para queimaduras na Suécia. Os pacientes 

foram avaliados 3, 6 e 12 meses após a alta. O EQ-5D é composto por 

cinco dimensões: mobilidade, autocuidado, atividades habituais, dor e 

ansiedade/depressão. Foram estudados pacientes com idade acima de 18 

anos, a média de idade foi 43,6 anos, sendo 61 do gênero masculino e 17 

do gênero feminino, com média de superfície corpórea queimada de 

24,3 %. Na avaliação das propriedades psicométricas, o EQ-5D mostrou ser 

confiável para utilização em pacientes que tiveram queimaduras. 

 

CIOFI-SILVA et al. (2010) estudaram 44 pacientes entre 6 meses e 

um ano após queimadura em um centro para queimaduras de Ribeirão 

Preto, que estavam em acompanhamento ambulatorial aguardando cirurgia 

reparadora de sequela, para investigar as mudanças cotidianas ocorridas 

após a queimadura. Em 88,4 % pacientes foi identificada alguma mudança 

relacionada à queimadura e ao tratamento, sendo os seguintes aspectos 

apontados como prejudicados: trabalho, lazer, relacionamento, vínculo 

religioso, atividades educativas, estilo de vestir e hábitos como tabaco, 

álcool e drogas.  

 

CORRY, KLICK, FAUERBACH (2010) estudaram o transtorno 

pós-traumático, dor, funcionalidade e incapacidade em 171 pacientes após 
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1, 6, 12 e 24 meses de queimadura do Centro de Queimados de Baltimore. 

Foram utilizados os questionários Mc Gill e SF- 36. O sintoma de estresse 

pós-traumático foi relacionado com pior função física,  social e maior 

tempo de internação,  sendo amenizado com o passar do tempo. Os 

sintomas também estavam relacionados com pior condição social, 

dificuldade física e psicossocial. A dor intensa não teve correlação com os 

sintomas.  

 

EDGAR et al. (2010) afirmaram que o BSHS era o instrumento mais 

utilizado internacionalmente para avaliar qualidade de vida em pessoas que 

tiveram queimadura. Acreditavam que o questionário apresentava 

sensibilidade reduzida para pacientes com queimaduras menos graves. Os 

autores usaram a forma reduzida BSHS-B e realizaram pesquisa com 280 

pacientes tratados no Royal Perth Hospital, na Austrália, no período entre 

agosto de 2006 e março de 2009, comparando o SF-36 ao BSHS-B. Os 

pacientes estudados apresentaram média de 8,9 % de área corporal atingida 

e média de internação de 11,9 dias. Os autores concluíram que o SF-36 foi 

um instrumento válido na medida da qualidade de vida do paciente 

queimado. Observaram, ainda, que o SF-36 mostrou-se mais sensível a 

mudanças um mês após o acidente, quando comparado ao BSHS-B.  

 

PAVONI et al. ( 2010), em um centro especializado para queimadura 

em Prada (Itália), avaliaram a qualidade de vida de 19 pacientes um ano 

após queimadura por meio do EQ-5D. Verificaram que o nível de saúde de 

todos era pior do que antes da lesão. O domínio mobilidade estava alterado 

de forma moderada em 68,5 % dos pacientes; autocuidado de forma 

moderada em 21 % e de forma extrema em 36,9 %. A atividade foi afetada 

de forma moderada em 68,5 % e extrema em 21 % dos pacientes. Dor e 
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desconforto foram afetados de forma moderada em 36,9 % e de forma 

extrema em 42,1 % dos pacientes avaliados. A qualidade de vida foi 

alterada negativamente por consequência da lesão, tanto na saúde física 

como psicológica.  

 

MEDEIROS, KRISTENSEN, ALMEIDA (2010) estudaram a 

prevalência de sintomas de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), 

depressão e ansiedade em pacientes com queimaduras internados em um 

hospital de Porto Alegre. Foram utilizados o Inventário Beck de Depressão 

(IBD) e o Inventário Beck de Ansiedade (IBA). Verificaram que os 

pacientes apresentaram níveis elevados de psicopatologia, incluindo 

sintomas de TEPT (em 21,7 % dos casos), e sintomas moderados a graves 

de ansiedade (25 %) e depressão (30 %). Em geral, a extensão e o grau de 

queimadura não foram associados ao nível de sintomatologia. Os resultados 

sugerem que pacientes com queimaduras devem receber atenção ao seu 

estado de saúde mental, incluindo intervenções destinadas à prevenção do 

TEPT.  

 

PICOLLO et al. (2011) utilizaram um questionário aplicado em 

pesquisa americana. Esse instrumento foi traduzido (literalmente) para a 

língua portuguesa e aplicado durante o VII Congresso Brasileiro de 

Queimaduras (2010). Cento e vinte e quatro participantes de 41 centros 

brasileiros de queimados responderam à pesquisa; a média de idade foi de 

41,2 anos; 63,7 % eram do gênero feminino; 37,1 % médicos; 20,9 % 

técnicos de enfermagem; 16,9  % fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais; 

e 3,2 % psicólogos. Somente 28 % dos participantes sentiam-se 

confortáveis em iniciar uma conversação sobre sexualidade com seus 

pacientes. A maioria acreditava que esse tema deveria ser abordado pelos 
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psicólogos. Apenas 38 % dos participantes consideravam que o serviço no 

qual trabalhavam desenvolvia uma atenção adequada em relação à 

sexualidade e intimidade de seus pacientes. A principal perspectiva desse 

estudo, no Brasil, seria a de avaliar pacientes com sequelas de queimaduras 

em relação a sua sexualidade, para descobrir suas necessidades, bem como 

oferecer treinamento especializado para todos os profissionais da equipe 

multidisciplinar, melhorando, assim, a qualidade de vida desses pacientes e 

facilitando a sua reintrodução na sociedade.  

 

SOUZA (2011) avaliou a qualidade de vida de 15 pacientes 

internados em uma unidade de tratamento para queimaduras. Todos os 

pacientes apresentavam condições de responder ao questionário SF-36 e 

outro questionário que abordava condições sócio-demográficas. Os 

pacientes foram divididos em dois grupos, sendo um internado havia mais 

de 14 dias e o outro com até 14 dias. Observou-se que os domínios do SF-

36 aspectos físicos, aspecto emocional e dor foram os mais comprometidos. 

Os domínios vitalidade, saúde mental e estado geral de saúde foram 

identificados como os mais preservados.  

 

PICOLLO (2012) traduziu e adaptou para cultura brasileira o Burn 

Sexuality Questionnaire (BSQ), instrumento específico, único em avaliar a 

sexualidade no contexto da qualidade de vida de pacientes com 

queimadura. Constituído de 24 itens, sendo que 17 avaliam o 

comportamento do queimado quanto à imagem corporal e conforto social. 

O questionário foi aplicado em 80 pacientes. A consistência interna foi 

testada pelo alfa de Cronbach (0,87). A correlação linear de Person foi 

significativa nos três momentos das entrevistas na análise da 

reprodutibilidade. Realizou-se a validação de construto correlacionando o 
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BSQ com o questionário Burn Specific Health Scale-Revised (BSHS-R). 

Observou-se correlação significativa entre o domínio Conforto Social do 

BSQ com os domínios Afeto e Imagem Corporal (p = 0,025), Habilidades 

para Funções Simples (p = 0,008), Trabalho (p = 0,016) e Tratamento 

(p = 0,037) do questionário BSHS-R. Esse instrumento foi denominado 

BurnSexQ-EPM/UNIFESP.  

 

XIE et al. (2012) avaliaram a qualidade de vida de 20 pacientes 

atendidos e tratados em um centro de queimaduras na China e comparados 

a uma população saudável. Esse estudo foi realizado no período de 1997 a 

2009, com pacientes com mais de 16 anos, no mínimo dois anos após a 

queimadura e extensão média de 70 % de superfície corpórea queimada. 

Foram utilizados os instrumentos SF-36, BSHS-B, Master Health Index 

Questionnaire (MHQ) e características sócio-demográficas. Foi observada 

pior qualidade de vida em pacientes com queimaduras quando comparados 

com a população saudável. As alterações físicas e psicológicas foram 

evidentes mesmo um longo período após queimadura, sendo observada 

melhora gradual com o acompanhamento de reabilitação física e 

psicológica a longo prazo.  

 

PISHNAMAZI et al. (2013) traduziram e adaptaram culturalmente o 

BSHS-B para língua Persa, instrumento especifico para avaliar a qualidade 

de vida de pacientes após queimadura. Foram avaliados 213 pacientes de 

dois Hospitais Universitários do Teerã no Irã, com idades acima de 18 

anos.  Os resultados demostraram que a versão adaptada para a língua persa 

cumpre os critérios de avaliação do estado de saúde exigidos de um 

instrumento para pacientes com queimaduras. 
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4. MÉTODOS 
 

 

4.1. Desenho do Estudo 

Estudo transversal, analítico e multicêntrico. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP – 1927/11 (Apêndice 1). 

4.2. Local do Estudo 

Este estudo foi realizado no ambulatório de queimaduras da 

Disciplina de Cirurgia Plástica do Hospital São Paulo - UNIFESP-EPM, no 

Centro de Queimaduras do Hospital Servidor Público Estadual e no Centro 

de Tratamento de Queimaduras do Hospital Tatuapé. 

4.3. Casuística 

A casuística foi constituída de 30 pacientes que tiveram queimadura. 

Os locais das entrevistas foram o Hospital São Paulo (30 %), Hospital do 

Servidor Público Estadual (30 %) e Hospital Tatuapé (40 %). 

Utilizou-se amostragem aleatória simples considerando um intervalo 

com 95 % de confiança. A amostra total calculada foi de 30 pacientes, com 

um erro amostral máximo de 5 %. 

 

Fórmula para o cálculo do tamanho da amostra: 
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Sendo, 

N =  tamanho da população 

p= proporção estimada 

ε = erro amostral 

4.3.1. Critérios de Inclusão 

• Pacientes de ambos os gêneros; 

• Com cicatrizes ou sequela de lesão por queimadura sem 

restrições quanto ao agente, extensão da superfície corpórea, região 

anatômica ou profundidade da queimadura; 

• Idade entre 18 e 59 anos; 

• Ter entre 6 a 24 meses após a queimadura; 

4.3.2. Critérios de Não-Inclusão 

• Não concordar em participar da pesquisa; 

• Possuir lesão por queimadura no momento da avaliação; 

• Estar internado. 

4.3.3. Caracterização da Casuística 

Quanto ao gênero, a maioria dos pacientes (n = 17) era do gênero 

masculino, representando 56,7 % da casuística. A idade variou de 18 a 59 

anos, com média de 36,1 anos, desvio padrão (DP = 11,2). Quanto à 

situação atual de trabalho, 70 % dos sujeitos desta pesquisa exerciam 

algum tipo de trabalho remunerado, 10 % encontravam-se desempregados e 

3,3 % estavam afastados do trabalho por sequela da queimadura. O tempo 

após queimadura variou de 6 a 24 meses, com média de 15,4 meses. 

Quanto ao estado civil, 53,3 % eram casados e 40 % solteiros. Em relação à 
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escolaridade, 6,7 % nunca tinham frequentado a escola, 36,7 % possuía 

ensino fundamental incompleto e 30 % ensino médio completo. 

Quanto ao agente causador da queimadura, o líquido inflamável 

respondeu por 50 % dos acidentes, seguido do líquido aquecido, que 

representou 30 %. 

A média de Superfície Corpórea Queimada (SCQ) foi de 21 %, 

variando de 1 a 60 % (DP = 17,10), e o tempo de internação variou de 2 a 

94 dias, com média de 34,7 dias (DP = 27,3). 

Com relação ao uso de drogas ilícitas, um paciente (3,3 %) fazia uso 

(cocaína) e três (10 %) eram ex-usuários. Quanto ao motivo da queimadura, 

quatro pacientes (13,3 %) relataram tentativa de suicídio, três (10 %) 

tentativa de homicídio, e 23 (76,7 %) relataram acidente. 

Os dados individuais estão descritos em Tabelas apresentadas no 

Apêndice 2 (Tabelas de 1 a 4). 

4.4. Instrumentos de Pesquisa 

Foi utilizado um instrumento para coleta de dados sobre as 

características sociodemográficas (Apêndice 3), e foram aplicados, por 

entrevista, os questionários SF-36 (Anexo 1), Burn Specific Health Scale-

Revised (BSHS-R) (Anexo 2), Escala de Autoestima Rosenberg/UNIFESP-

EPM (Anexo 3), Health Assessment Questionnaire-20 (Anexo 4), e a 

Escala Visual Analógica (Anexo 5). 

Todas as entrevistas foram realizadas pela autora do estudo e por 

uma pesquisadora treinada para coleta, em sala ambulatorial com ambiente 

tranquilo com tempo médio para cada entrevista de 40 minutos, a coleta foi 

realizada no período de março a agosto de 2012. Foram incluídos pacientes 

que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice 4), concordando em participar da pesquisa. 
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4.4.1. Instrumento para Avaliação da Qualidade de Vida 

Para avaliação da qualidade de vida foi utilizado o instrumento 

genérico SF-36, composto por 36 itens, divididos em 8 domínios: 

capacidade funcional (10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor (2 itens), 

estado geral de saúde  (5 itens), vitalidade (4 itens), aspectos sociais  (2 

itens), aspecto emocional (3 itens), saúde mental (5 itens) e mais uma 

questão de avaliação comparativa entre o estado de saúde atual e o de um 

ano atrás (WARE & SHERBOURNE, 1992). 

Cada dimensão do SF-36 é avaliada de forma independente e 

apresenta escore que varia de 0 a 100, sendo 0 a representação do pior 

estado de saúde e 100 do melhor. Esse questionário enfatiza a percepção do 

indivíduo sobre sua saúde no período de quatro semanas anteriores ao 

momento da coleta de dados. O SF-36 foi traduzido, adaptado à cultura 

brasileira e validado para uso no Brasil (CICONELLI et al. 1999). 

4.4.2. Instrumento Específico para Avaliação de Qualidade de Vida em 

Pacientes com Queimadura 

O Burn Specific Health Scale-Revised é uma escala específica para 

avaliação da qualidade de vida de pacientes que tiveram queimadura. Após 

três revisões passou a ter 31 itens, com a pontuação total variando entre 31 

e 155, sendo que quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida.  É 

organizado em seis domínios: afeto e imagem corporal (8 itens), 

sensibilidade da pele (5 itens), habilidades para funções simples (4 itens), 

regime de tratamento (5 itens), trabalho (4 itens) e relações interpessoais (5 

itens), sendo denominado BSHS-Revised (BLALOCK, BUNKER, 

DEVELLIS, 1994). Traduzido e adaptado para cultura brasileira por 

FERREIRA et al. (2008). 
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4.4.3. Instrumento Específico para Avaliação da Autoestima 

Para avaliar a autoestima foi utilizada a Escala de Autoestima 

Rosenberg/UNIFESP-EPM, que foi traduzida, adaptada culturalmente e 

validada para uso no Brasil em 2000 (DINI, QUARESMA, FERREIRA, 

2004). É um questionário específico para avaliação da autoestima com dez 

frases afirmativas, e quanto menor a pontuação, melhor a autoestima. Para 

a escala de autoestima, apenas um escore é obtido e varia de zero a 30, 

sendo zero a melhor autoestima e 30 a pior. 

4.4.4. Instrumento para Avaliação da Capacidade Funcional 

Foi utilizada a versão para o português (Brasil) do Health Assessment 

Questionnaire (HAQ-20), proposta por FERRAZ et al. (1990). É um 

instrumento específico para capacidade funcional e compreende 20 itens, 

com quatro opções de resposta para cada questão. É dividido em 

componentes: 

Componente 1 – perguntas 1 e 2, relacionadas a vestir-se, amarrar os 

sapatos, abotoar as roupas, lavar a cabeça e os cabelos. 

Componente 2 - perguntas 3 e 4, abrangem atividades como levantar-

se de uma maneira ereta de uma cadeira de encosto reto e sem os braços, 

deitar-se e levantar-se da cama. 

Componente 3 - perguntas 5, 6, e 7, relacionam-se a cortar um 

pedaço de carne, levar à boca um copo ou  xícara  de café, leite ou água e 

abrir um saco de leite comum. 

Componente 4 - perguntas 8 e 9, englobam atividades como 

caminhar em lugares planos e subir 5 degraus. 
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Componente 5 - perguntas 10, 11 e 12, relacionadas a lavar o corpo 

inteiro e secá-lo após o banho, tomar banho de chuveiro, sentar-se e 

levantar-se do vaso sanitário. 

Componente 6 - perguntas 13 e 14, avaliam a capacidade do  

indivíduo levantar os braços e pegar um objeto de mais de 2,5 quilos, 

posicionado um pouco acima de sua cabeça e curvar-se para pegar suas 

roupas no chão. 

Componente 7 - perguntas 15, 16 e 17, analisam a capacidade da 

pessoa segurar-se em pé no ônibus ou metrô, destampar potes ou vidros de 

conserva que tenham sido previamente abertos, abrir e fechar torneiras. 

Componente 8 - perguntas 18, 19 e 20, mensuram a capacidade da 

pessoa fazer compras nas redondezas de onde mora, entrar e sair de um 

ônibus e realizar tarefas como usar a vassoura para varrer e o rodo para 

puxar água.  

Cada um dos componentes desse instrumento é avaliado por um 

único índice, que varia de zero a três, sendo zero igual a ser capaz de fazer 

e três a ser incapaz de realizar determinada função. Produz um escore 

único, que varia de zero a três, em que zero é o melhor estado de saúde e 

três, o pior. 

4.4.5. Instrumento para Avaliação da Dor 

Utilizou-se a Escala Visual Analógica (EVA), que é representada por 

uma reta horizontal com 10 centímetros de comprimento sobre a qual o 

paciente fará uma marca indicando a intensidade de sua dor naquele 

momento. Seus extremos (0 e 10) correspondem, respectivamente, a 

nenhuma dor e ao máximo de dor que o paciente pode sentir. Valores 

inferiores a 3 cm representam dor de intensidade leve, de 3 a 7 cm dor de 
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intensidade moderada e acima de 7 cm, dor de intensidade grave (SCOTT 

& HUSKISSON, 1976). 

Foram utilizadas medidas de tendência central (mediana, média, 

desvio padrão) para descrição de variáveis numéricas e frequência absoluta 

e relativa para variáveis categóricas. Foi utilizado o teste t de Student, 

paramétrico, para comparação das variáveis numéricas. 

A Análise de Variância (ANOVA) foi aplicada para verificar a 

significância estatística das diferenças entre as médias, e o teste de Tukey 

para comparação múltipla. 

O teste de Kruskal-Wallis é um teste não paramétrico utilizado como 

alternativa à ANOVA quando as suposições desta última não forem 

satisfeitas (nesse caso, não foi atendida a suposição de homogeneidade de 

variâncias). 

O coeficiente de correlação de Spearman (rho) foi utilizado para 

analisar as correlações entre as escalas. O Coeficiente de Correlação pode 

variar entre -1 e +1. Quanto mais próximo destes extremos maior é a 

correlação (positiva ou negativa) entre as variáveis comparadas. 

O teste de Dunn foi utilizado para as comparações múltiplas. 

Para todos os testes estatísticos foi considerado o nível de 

significância 5 % (p < 0,05). 
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5. RESULTADOS 
 

 

 

Os resultados da avaliação dos 30 pacientes que tiveram 

queimaduras são apresentados nas tabelas a seguir. 

A Tabela 5 apresenta a estatística descritiva dos escores dos 

instrumentos utilizados (SF-36, BSHS-R, Escala de Autoestima de 

Rosenberg/UNIFESP-EPM, HAQ-20 e Escala Visual Analógica).  

É importante destacar que nos questionários SF-36 e BSHS-R, quanto 

maior os escores, melhor a qualidade de vida e quanto menor, pior. Já nas 

escalas de autoestima de Rosenberg/UNIFESP-EPM, HAQ-20 e Escala 

Visual Analógica, os maiores escores correspondem às piores avaliações 

sobre autoestima, capacidade funcional e dor, e os menores escores, são 

considerados avaliações positivas sobre esses aspectos de qualidade de 

vida. 
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TABELA 5 – Estatística descritiva dos escores do SF-36, da BSHS-R, da 

Escala de Autoestima de Rosenberg/UNIFESP-EPM, do 

HAQ-20 e Escala Visual Analógica (EVA) (n = 30). 

  Instrumentos Mínimo Máximo Mediana Média 
Desvio 

Padrão 

 

Domínios do SF-36
1
      

   Capacidade Funcional 0,0 100,0 52,5 60,0 29,5 

   Aspectos Físicos 0,0 100,0 12,5 39,1 45,3 

    Dor 0,0 100,0 51,5 56,3 29,0 

    Estado Geral de Saúde 32,0 100,0 77,0 73,8 20,7 

    Vitalidade 0,0 100,0 57,5 57,3 23,0 

    Aspectos Sociais 12,5 100,0 75,0 70,4 28,9 

    Aspecto Emocional 0,0 100,0 33,3 46,6 45,1 

    Saúde Mental 4,0 100,0 52,0 57,0 23,2 

 BSHS-R
2
 53,0 155,0 115,5 110,0 33,2 

 Rosenberg 0,0 19,0 9,5 9,1 5,6 

 HAQ-20
3
 0,0 2,1 0,6 0,7 0,7 

 EVA
4
 0,0 7,0 3,5 3,6 2,4 

(1) SF-36 - Short Form-36; (2) BSHS-R - Burn Specific Health Scale – Revised; (3) HAQ-20 - Health 

Assessment Questionnaire; (4) EVA – Escala Visual Analógica. 

 

 

 

A Tabela 6 apresenta os resultados dos 30 pacientes estratificados 

por gênero e a respectiva análise estatística. Observou-se diferença 

estatisticamente significante entre os gêneros nos domínios do SF-36 

Aspecto Emocional (p = 0,023) e Saúde Mental (p = 0,047). Em ambos os 

domínios os homens apresentaram melhores resultados. Não se observou 

diferença estatística entre os gêneros quanto aos demais domínios do SF-36 

ou quanto aos escores da BSHS-R, escala de autoestima de 

Rosenberg/UNIFESP-EPM, do HAQ-20 ou da Escala Visual Analógica 

(EVA). 
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TABELA 6 – Comparação entre os pacientes dos gêneros feminino 

(n = 13) e masculino (n = 17) quanto aos escores do SF-36, 

BSHS-R, Escala de Autoestima de Rosenberg/UNIFESP-

EPM, HAQ-20 e Escala Visual Analógica (EVA). 

 Instrumentos 

Média p-valor 

Feminino Masculino Feminino x Masculino 

 

SF-36
1
    

   Capacidade Funcional 59,2 60,5 p = 0,903 

   Aspectos Físicos 25,0 50,0 p = 0,123 

    Dor 60,2 53,4 p = 0,534 

    Estado Geral de Saúde 67,3 78,8 p = 0,138 

    Vitalidade 56,5 57,9 p = 0,872 

    Aspectos Sociais 61,5 77,2 p = 0,144 

    Aspecto Emocional 25,6 62,7 p = 0,023 

    Saúde Mental 48,0 64,0 p = 0,047 

 
BSHS-R

2
  

Rosenberg 

100,2 

10,4 

117,8 

8,0 

p = 0,181 

p = 0,254 

 HAQ-20
3
 0,92 0,69 p = 0,406 

 EVA
4
 4,4 3,0 p = 0,125 

 (1) SF-36 - Short Form-36; (2) BSHS-R - Burn Specific Health Scale – Revised; (3) HAQ-20 - Health 

Assessment Questionnaire; (4) EVA – Escala Visual Analógica. 

* Teste t de Student  

 

 

 

A Tabela 7 apresenta os resultados dos 30 pacientes estratificados 

por faixas etárias e a respectiva análise estatística, não tendo sido 

observadas diferenças significantes entre essas variáveis. 
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TABELA 7 – Comparação entre os pacientes de diversas faixas etárias 

quanto aos escores do SF-36, BSHS-R, Escala de 

Autoestima de Rosenberg/UNIFESP-EPM, HAQ-20 e 

Escala Visual Analógica (EVA). 

Instrumentos 

Escores Médios 

p-valor 18 a 27 

anos 

28 a 37 

anos 

38 a 47 

anos 

48 anos 

ou mais 

SF-36
1
 

     

   Capacidade Funcional 52,1 62,5 73,0 53,3 p = 0,596 

   Aspectos Físicos 25,0 43,8 50,0 37,5 p = 0,772 

   Dor 49,3 60,7 66,8 47,3 p = 0,706 

   Estado Geral de Saúde 73,3 79,0 74,0 64,2 p = 0,522 

   Vitalidade 60,0 57,9 56,0 54,2 p = 0,933 

   Aspectos Sociais 71,4 72,9 62,5 70,8 p = 0,958 

   Aspecto Emocional 38,1 50,0 33,3 61,1 p = 0,824 

   Saúde Mental 57,1 65,7 52,0 44,0 p = 0,218 

BSHS-R
2
 99,6 118,6 108,4 106,3 p = 0,635 

Rosenberg 9,9 8,3 7,4 11,3 p = 0,665 

HAQ-20
3
 0,9 0,6 0,7 1,0 p = 0,762 

EVA
4
 5,3 2,4 3,6 4,3 p = 0,079 

(1) SF-36 - Short Form-36; (2) BSHS-R - Burn Specific Health Scale – Revised; (3) HAQ-20 - Health 

Assessment Questionnaire; (4) EVA – Escala Visual Analógica. 

*Teste Kruskal-Wallis 

 

 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados com diferença estatisticamente 

significante entre as variáveis consumo de álcool e os escores dos 

questionários de qualidade de vida, autoestima e dor. 
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TABELA 8 – Comparação entre os pacientes e o consumo de álcool 

quanto aos escores do SF-36, da Escala de Autoestima de 

Rosenberg/UNIFESP-EPM, da escala BSHS-R e da Escala 

Visual Analógica (EVA). 

Instrumentos       ÁLCOOL n Mínimo Máximo Mediana Média p-valor 

 
SF-36

1
 

Dor 

Ex-usuário 3 ,00 22,00 12,00 11,33 a 

p = 0,025 Nega 21 10,00 100,00 52,00 60,33 b 

Sim 6 32,00 100,00 58,00 65,00 b 

 
SF-36 

Vitalidade 

Ex-usuário 3 ,00 50,00 25,00 25,00 a 

p = 0,041 Nega 21 30,00 100,00 55,00 58,81 ab 

Sim 6 60,00 90,00 65,00 68,33 b 

 
SF-36 

Saúde Mental 

Ex-usuário 3 4,00 48,00 48,00 33,33 a 

p = 0,023 Nega 21 28,00 100,00 48,00 54,10 a 

Sim 6 48,00 96,00 82,00 79,33 a 

 
Escore total 

Rosenberg 

Ex-usuário 3 13,00 16,00 15,00 14,67 a 

p = 0,044 Nega 21 ,00 19,00 10,00 9,33 ab 

Sim 6 ,00 11,00 6,00 5,50 b 

 
Escore Total 

BSHS-R
2
 

Ex-usuário 3 56,00 72,00 60,00 62,67 a 

p = 0,015 Nega 21 53,00 155,00 114,00 110,71 ab 

Sim 6 76,00 155,00 137,50 131,17 b 

 EVA
3
 

Ex-usuário 3 5,00 7,00 7,00 6,33 a 

p = 0,007 Nega 21 ,00 7,00 4,00 4,00 a 

Sim 6 ,00 3,00 1,00 1,17 b 

(1) SF-36 - Short Form-36; (2) BSHS-R - Burn Specific Health Scale – Revised; (3) EVA – Escala 

Visual Analógica. 

*Teste Kruskal-Wallis 

 

 

 

A Tabela 9 apresenta a análise de correlação entre os escores das 

escalas. A correlação das escalas de Rosenberg, EVA e HAQ-20 com a 

escala BSHS-R mostra que quanto pior autoestima, dor e capacidade 

funcional, pior o estado de saúde. Na escala de Rosenberg com os domínios 

Estado Geral de Saúde, Vitalidade e Saúde Mental do SF-36, mostra que 

quanto pior autoestima, pior estado de saúde. Na escala EVA com BSHS-R, 

quanto mais dor, pior estado de saúde. O escore do HAQ-20 com BSHS-R 

mostra que quanto pior capacidade funcional, pior o estado de saúde. 
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TABELA 9 – Análise de Correlação entre os escores das escalas SF-36
1
, BSHS-R

2
, Escala de Autoestima de 

Rosenberg/UNIFESP-EPM, HAQ-20 e Escala Visual Analógica (EVA
3
). 

Instrumentos  
Total escala 

Rosenberg 
EVA 

Escore do 

HAQ-20
4
 

Escore 

Total 

BSHS 

Capacidade 

Funcional 

Aspectos 

Físicos 
Dor 

Estado 

Geral de 

Saúde 

Vitalidade 
Aspectos 

Sociais 

Aspecto 

Emocional 

Saúde 

Mental 

Total escala 

Rosenberg 
Correlation Coefficient 1,000 0,605 0,511 -0,816* -0,300 -0,251 -0,533 -0,816* -0,716* -0,553 -0,408 0,734* 

EVA Correlation Coefficient 0,605 1,000 0,188 -0,603 -0,198 -0,073 -0,248 -0,453 -0,382 -0,330 -0,182 -0,602 

Escore do 

HAQ-20 
Correlation Coefficient 0,511 0,188 1,000 -0,733* -0,643 -0,632 -0,613 -0,583 -0,389 -0,445 -0,595 -0,357 

Escore Total 

BSHS 
Correlation Coefficient -0,816* -0,603 -0,733* 1,000 0,475 0,410 0,607 0,691 0,612 0,635 0,545 0,633 

Capacidade 

Funcional 
Correlation Coefficient -0,300 -0,198 -0,643 0,475 1,000 0,745* 0,509 0,444 0,259 0,255 0,737* 0,185 

Aspectos 

Físicos 
Correlation Coefficient -0,251 -0,073 -0,632 0,410 0,745* 1,000 0,355 0,466 0,180 0,222 0,770* 0,264 

Dor Correlation Coefficient -0,533 -0,248 -0,613 0,607 0,509 0,355 1,000 0,573 0,383 0,585 0,416 0,357 

Estado 

Geral de 

Saúde 

Correlation Coefficient -0,816* -0,453 -0,583 0,691 0,444 0,466 0,573 1,000 0,670 0,483 0,541 0,716* 

Vitalidade Correlation Coefficient -0,716* -0,382 -0,389 0,612 0,259 0,180 0,383 0,670 1,000 0,484 0,428 0,778* 

Aspectos 

Sociais 
Correlation Coefficient -0,553 -0,330 -0,445 0,635 0,255 0,222 0,585 0,483 0,484 1,000 0,319 0,504 

Aspecto 

Emocional 
Correlation Coefficient -0,408 -0,182 -0,595 0,545 0,737* 0,770* 0,416 0,541 0,428 0,319 1,000 0,452 

Saúde 

Mental 
Correlation Coefficient -0,734* -0,602 -0,357 0,633 0,185 0,264 0,357 0,716* 0,778* 0,504 0,452 1,000 

(1) SF-36 - Short Form-36; (2) BSHS-R - Burn Specific Health Scale – Revised; (3) EVA – Escala Visual Analógica; (4) HAQ-20 - Health Assessment Questionnaire. 
*Spearman (rho) 
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Na avaliação entre os diversos questionários utilizados no presente 

estudo e no item uso de drogas ilícitas por meio do Teste Kruskal-Wallis, 

foi observada diferença significante entre essa variável e o domínio Dor do 

SF-36 (p = 0,008). 

Todas as demais variáveis relativas aos dados demográficos, clínicos 

e específicos sobre a queimadura foram submetidas a analise estatística 

(Teste Kruskal-Wallis, t de Student, ANOVA, coeficiente de correlação de 

Spearman e Dunn); entretanto, não foram observadas diferenças 

significantes. 
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6. DISCUSSÃO 
 

 

 

Queimadura é um trauma com repercussões sociais, econômicas e de 

saúde pública, necessitando da atenção de órgãos governamentais de forma 

multidisciplinar e multiprofissional (DAVYDOW, KATON, ZATZICK, 

2009; TAOI et al., 2012). As queimaduras estão entre as principais causas 

de morbidade e mortalidade devido à complexidade do tratamento 

(WIECHMAN ASKAY & PATTERSON, 2008; SOUZA et al., 2009; 

GRAGNANI & FERREIRA, 2009; ONCUL et al., 2009; SAMUEL et al., 

2011). 

A epidemiologia dessas lesões varia em diferentes regiões do mundo 

e diferentes épocas, estando relacionada a práticas culturais, crises sociais e 

circunstâncias individuais (ASUQUO et al., 2008; TAOI et al., 2012). 

O processo de cicatrização das queimaduras, que pode durar meses, 

depende da profundidade e demais fatores inter-relacionados. As sequelas 

podem resultar na dificuldade de retorno às atividades anteriores ao 

acidente, causando medo e ansiedade (CIOFI-SILVA et al., 2010). Em 

longo prazo, as cicatrizes deixadas pela queimadura, a desfiguração, 

alterações na capacidade de movimento devido a retrações teciduais e 

dores, bem como outras sequelas físicas, podem resultar em sentimento de 

desamparo, perda do papel na comunidade, escola e família 

(BRUSSELAERS et al., 2010; TYACK et al., 2012). Cerca de 40 % desses 

pacientes necessitam de auxílio psicológico e psiquiátrico até dois anos 

após a lesão (SIDELI et al., 2010).  

O primeiro ano após a queimadura tem sido considerado o mais 

crítico para o paciente e seus familiares (WIECHMAN ASKAY & 
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PATTERSON, 2004; PAVONI et al., 2010; XIE, 2012). Os primeiros dias 

em casa são particularmente muito difíceis, pois logo são percebidas as 

mudanças ocorridas em suas vidas. 

Nos últimos anos ferramentas para mensuração da qualidade de vida 

têm sido amplamente utilizadas em pesquisas. A avaliação da qualidade de 

vida tem sido um importante tópico da pesquisa na área da saúde (VEIGA 

et al., 2002; FREIRE et al., 2004; BLANES, CARMAGNANI, 

FERREIRA, 2007; SABINO NETO et al., 2007; NICODEMO, PEREIRA, 

FERREIRA, 2008; BLANES, CARMAGNANI, FERREIRA, 2009; 

DAVANÇO et al., 2009; FERREIRA et al., 2009; GALHARDO et al., 

2010; VEIGA et al., 2010; FARIAS et al., 2011; MENESES et al., 2011). 

A qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na 

vida, dentro do contexto de cultura e sistema de valores nos quais vive e em 

relação a suas metas, expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL 

GROUP, 1995), devendo incluir trabalho, família, amigos e outras 

circunstâncias de vida (GILL & FEINSTEIN, 1994). 

O conceito de qualidade de vida relacionada à saúde é utilizado de 

forma mais específica, sendo a percepção subjetiva dos aspectos da vida 

diretamente influenciados pelas alterações no estado de saúde ou afetados 

pela doença ou tratamento (TESTA & SIMONSON, 1996). Refere-se à 

capacidade de superar as dificuldades resultantes de condições mórbidas ou 

de viver sem doença (MINAYO, HARTZ, BUSS, 2000).  

No Brasil é crescente a preocupação com o atendimento 

multidisciplinar para a reabilitação do paciente com queimadura. Os 

aspectos físicos e emocionais devem ser acompanhados para implementar 

programas de atendimento a essa população. A partir dessa necessidade, o 

presente estudo apresenta os resultados de avaliação de alguns aspectos de 

30 pacientes, com seis meses a dois anos de tempo após a queimadura. 
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Alguns resultados foram semelhantes aos de diversos estudos sobre 

qualidade de vida após queimadura (DRUERY, BROWN, MULLER, 

2005; NOVELLI et al., 2009; CIOFI-SILVA et al., 2010; CORRY, 

KLICK, FAUERBACH, 2010; PAVONI et al., 2010; SOUZA 2011; XIE 

et al., 2012). 

Neste estudo, em concordância com a literatura, observou-se uma 

predominância do gênero masculino (56,7 %), com média de idade de 36,1 

anos, comparável à encontrada por outros autores, de 38 anos (CIOFI-

SILVA et al., 2010). Os homens estão expostos a atividades com maior 

risco para acidentes, como manuseio de equipamentos mecânicos ou 

trabalho na rede elétrica, manipulação de substâncias químicas, como 

combustíveis, entre outros. A população jovem e masculina continua a ser a 

de maior risco para queimaduras (TELERMAM, 1999; DRUERY, 

BROWN, MULLER, 2005; MASON et al., 2008; WASIAK & 

CLELAND, 2009; PAVONI et al., 2010; LEÃO et al., 2011; TYACK et 

al., 2012).  

O principal agente causador das queimaduras foi o líquido 

inflamável (álcool), em 40 % dos casos, seguido do escaldo (líquido 

aquecido) 30 %, e outras causas representaram 30 % da casuística. Esses 

resultados estão de acordo com dados nacionais. No Brasil, a causa mais 

comum de queimaduras ainda é o líquido inflamável (álcool), seguida pelo 

escaldo. A utilização displicente de produtos inflamáveis responde por 

grande número de acidentes e a implementação de programas de prevenção 

e conscientização poderia contribuir para redução desses acidentes 

(TELERMAM, 1999; GIMENES et al., 2009). Medidas simples, como a 

substituição de vasilhames de álcool de 1000 ml por 100 ml, assim como já 

ocorre em outros países, poderiam prevenir inúmeros acidentes 

(LACERDA et al., 2010; LEÃO et al., 2011; JANSBEKEN et al., 2012). 
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Na maioria das vezes, os acidentes estão relacionados ao uso durante 

atividades festivas, por exemplo, em churrascos ou em tentativas de 

suicídio e homicídio. 

Em relação à superfície corpórea queimada (SCQ), a média foi de 

21 %, a mesma encontrada em estudo realizado para controle da dor com 

12 pacientes em um centro para tratamento de queimaduras nos Estados 

Unidos (HOFFMAN, PATTERSON, CARROUGHER, 2000), e maior do 

que a encontrada em outro estudo, de 14,1 % (MASON et al., 2008). 

Quanto à situação atual de trabalho, 70 % dos sujeitos desta pesquisa 

exerciam algum tipo de trabalho remunerado, 10 % encontravam-se 

desempregados e 3,3 % estavam afastados do trabalho por sequela da 

queimadura. MASON et al. (2008) observaram que 74,1 % dos pacientes 

após queimadura trabalhavam. Após dois anos de queimadura, a maioria 

dos pacientes apresenta pouca ou nenhuma dificuldade de retornar ao 

trabalho (DRUERY, BROWN, MULLER, 2005). 

Observou-se baixa escolaridade entre os sujeitos do presente estudo; 

apenas 30 % possuía ensino médio, enquanto 60 % ensino fundamental 

completo ou incompleto e 6,7 % nunca frequentaram a escola. Na maioria 

das vezes as queimaduras no Brasil estão relacionadas a baixa renda, 

pobreza, desemprego, habitações precárias e baixa escolaridade (CIOFI-

SILVA et al., 2010). 

Na análise estatística não foram observadas diferenças significantes 

entre os domínios da Qualidade de Vida (QV) do SF-36 e BSHS-R, 

autoestima, capacidade funcional e dor e as variáveis demográficas aqui 

apresentadas. 

O consumo de álcool entre pacientes que tiveram queimadura é 

comum, no entanto, ainda pouco estudado. O abuso do consumo de álcool é 

um importante fator de risco para pacientes com queimadura (SALEHI et 
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al., 2012). Nos casos de mortalidade, cerca de 50 % dos pacientes têm 

história de consumo de álcool (DAVIS et al., 2013). O consumo do álcool 

traz diversas complicações, entre elas, complicações pós-cirúrgicas, 

aumento do tempo de internação, aumento da incidência de sepse e o 

aumento da taxa de mortalidade (COFFEY & MURPHY, 2012).  

Cerca de 20 % dos pacientes fazia uso de bebidas alcoólicas e 13,3 % 

uso de drogas ilícitas. Os domínios do SF-36 Dor, Vitalidade e Saúde 

Mental foram afetadas de forma negativa, assim como nas escalas do 

BSHS-R, Rosenberg e EVA. O consumo abusivo de álcool está geralmente 

associado a lesões e traumas por violência (BALTIERI & ANDRADE, 

2008). Neste estudo o consumo de álcool e de drogas ilícitas foi associado 

aos casos de homicídio e tentativa de suicídio. 

O consumo de drogas ilícitas, sendo a cocaína a droga de uso pelos 

pacientes do estudo, também resultou diferença significante com o escore 

médio Dor do SF-36 (p < 0,05). O uso crônico de cocaína está associado a 

uma redução na quantidade de dopamina cerebral, que poderia explicar as 

altas taxas de depressão, irritabilidade e ansiedade dos usuários (DACKIS 

& O’BRIEN, 2001). A concomitância do uso da cocaína e álcool ou outros 

sedativos é comum em usuários crônicos, para evitar os efeitos 

estimulantes desagradáveis, podendo ocorrer tolerância, definida como uma 

adaptação fisiológica do organismo a uma substância, e manifestada 

clinicamente pela necessidade do aumento da dose para obtenção dos 

mesmos efeitos (CADET & BOLLA, 1996; BOLLA, ROTHMAN, 

CADET, 1999; NISHIZAWA et al., 2012), sendo comum a procura de 

ajuda médica por esses pacientes para controle da dor (LAROCHE et al., 

2012). 

Estudos mostram que, entre pacientes com queimadura, são 

frequentes os antecedentes psiquiátricos ou alterações psicológicas, o uso 
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abusivo de álcool ou drogas e os problemas sociais, o que pode contribuir 

para tentativa de suicídio (PATTERSON et al., 1993; ONARHEIM & 

VINDENES, 2005; SILVER et al., 2008).  

Neste estudo, 13,3 % dos acidentes foram tentativas de suicídio e 

10 % tentativa de homicídio, sendo utilizado em ambos os casos o líquido 

inflamável (álcool), condizente com a literatura encontrada (MACEDO, 

ROSA, GOMES E SILVA, 2011). Neste estudo o uso de álcool e drogas 

foi relacionado a tentativas de suicídio e homicídio. Autores sugerem que 

esses pacientes necessitam de atenção, auxílio psicológico para desenvolver 

habilidades de enfrentamento e adaptação; essas medidas podem ser 

benéficas na redução das tentativas de suicídio. Esses pacientes precisam 

de constante suporte psiquiátrico, o qual pode ser útil na prevenção de 

futuros episódios de autoagressão. A identificação de populações ou grupos 

de risco é de fundamental importância para uma abordagem terapêutica 

direcionada e para programas de prevenção (EDWARDS et al., 2007a; 

MACEDO, ROSA, GOMES E SILVA, 2011).  

Com os avanços da medicina, o número de pessoas que sobrevivem à 

queimadura tem aumentado progressivamente, tornando um desafio o 

cuidado em longo prazo, e também levando a um maior interesse pela 

qualidade de vida desses pacientes (PATTERSON et al., 1993; SAFFLE et 

al., 1996; MUNSTER, 1999; WIECHMAN ASKAY & PATTERSON, 

2004; POPE et al., 2007; PATTERSON, 2007; ULLRICH, ASKAY, 

PATTERSON, 2009; KAMOLZ, 2010; XIE et al., 2012; PISHNAMAZI et 

al., 2013).  

A queimadura tem grande impacto sobre a qualidade de vida do 

indivíduo, mas somente na última década tem sido estudada. As 

consequências da queimadura influenciam diretamente a qualidade de vida, 

pois resultam em deformidades estéticas drásticas (PATTERSON et al., 



Discussão 

 

44 

1993). O impacto social é um dos fatores mais importantes na vida da 

pessoa que teve queimadura, cicatrizes permanentes podem causar 

repercussões irreparáveis (CIOFI-SILVA et al., 2010). 

O presente estudo propôs a avaliação da qualidade de vida, 

capacidade funcional, autoestima e dor em pacientes após queimadura. As 

lesões por queimadura estão entre os mais complexos e perigosos danos 

físicos. Além da dor e angústia, uma grande queimadura pode deixar o 

paciente com cicatrizes físicas visíveis e sequelas psicológicas (PHAM et 

al., 2007; BRUSSELAERS et al., 2010). As cicatrizes, quando visíveis, 

podem afetar as atividades sociais e consequentemente trazer o isolamento 

social (CIOFI-SILVA et al., 2010). 

Neste estudo foi utilizado o instrumento genérico para avaliação da 

qualidade de vida SF-36. O SF-36 foi proposto por WARE & 

SHERBOURNE (1992) e foi traduzido e validado para língua portuguesa, 

adaptado para a cultura brasileira (CICONELLI et al., 1999). Estudos 

relatam alta consistência e alta reprodutibilidade do instrumento (WARE & 

SHERBOURNE, 1992; BRAZIER et al., 1992). 

O SF-36 é um instrumento genérico, muito utilizado, traduzido para 

vários idiomas e que pode avaliar diferentes áreas (COONS et al., 2000). 

Cada sociedade tem suas próprias crenças, atitudes, costumes, 

comportamentos e hábitos sociais. Daí a importância de se utilizar um 

questionário culturalmente adaptado ao país em que o estudo é realizado 

(BRAZIER et al., 1992; CICONELLI et al., 1999). 

O SF-36 pode ser autoadministrado, enviado pelo correio ou aplicado 

por meio de entrevistas, mas a forma de administração deve ser 

padronizada, para não haver interferência com os resultados. A opção por 

entrevistas deveu-se à baixa escolaridade dos sujeitos observada neste 

estudo. Esta, por sua vez, determina redução na qualidade das informações 
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obtidas com questionários autoadministrados. Pacientes com baixo nível 

sociocultural, que tiveram acesso apenas ao ensino fundamental, são mais 

bem avaliados por meio de entrevistas (D'AMORIM, 2001; BRAZIER et 

al., 1992; EDWARDS et al., 2007a; SABINO NETO et al., 2007; 

DAVANÇO et al., 2009).  

Outros autores estudaram qualidade de vida em pacientes com 

queimaduras. EDWARDS et al. (2007a) utilizaram o SF-36 em três centros 

especializados de queimadura nos Estados Unidos, para avaliar 

prospectivamente 407 pacientes após queimadura, em um período de seis 

anos. Após doze meses, 128 pacientes ainda permaneciam no estudo. O 

objetivo desses autores foi avaliar se a dor interfere na idealização suicida 

de pacientes após queimadura. Na alta hospitalar o escore médio de dor foi 

de 33,7, após seis meses foi de 61,1 e doze meses após a lesão, o escore 

médio do domínio dor foi de 64,8, maior do que o encontrado neste estudo, 

de 56,3. Por outro lado, o escore médio obtido para o domínio saúde mental 

foi de 45,4, enquanto o deste estudo foi de 57. 

Em estudo prospectivo com 171 pacientes com queimadura, por um 

período de oito anos a partir do momento da alta hospitalar, os autores 

observaram que os sintomas de estresse pós-traumático se correlacionaram 

aos domínios de aspecto físico e social do SF-36 até dois anos após a 

queimadura (CORRY, KLICK, FAUERBACH, 2010). 

Na avaliação de qualidade de vida de pacientes internados em uma 

unidade de tratamento para queimaduras, foi constatado que os domínios 

do SF-36 capacidade funcional, dor e aspecto social foram os mais 

prejudicados, e que os homens apresentaram escores melhores nos 

domínios capacidade funcional e dor e as mulheres no domínio aspecto 

social (SOUZA, 2011). No presente estudo os homens apresentaram 

melhores escores, quando comparados às mulheres, em todos os domínios 
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do SF-36. Os domínios com piores escores foram aspecto físico e aspecto 

emocional, assim como no estudo de SOUZA (2011). 

O item Dor do SF-36 apresentou significância estatística em usuários  

de cocaína e os itens Dor, Vitalidade e Saúde Mental, com o uso de álcool, 

conforme discutido anteriormente. 

O Burn Specific Health Scale-Revised é uma escala específica para 

avaliação da qualidade de vida de pacientes que tiveram queimadura 

(BLALOCK, BUNKER, DEVELLIS, 1994). A escala foi traduzida e 

adaptada para a cultura brasileira por FERREIRA et al. (2008) e tem sido 

utilizada em diversos estudos (DYSTER-AAS et al., 2004; DRUERY, 

BROWN, MULLER, 2005; SIDELI et al., 2010; CHOI et al., 2011). Neste 

estudo o escore médio da BSHS-R foi de 110, sendo que a escala varia de 

31 a 155 e quanto maior a pontuação melhor o estado de saúde 

correspondente, e quanto menor, pior. Com relação aos gêneros não houve 

diferença significante, sendo semelhante a estudos realizados por 

DRUERY, BROWN, MULLER (2005) e CHOI et al., (2011). O consumo 

de álcool e o escore total apresentou diferença significante (p = 0,015), 

normalmente o abuso do álcool está relacionado a uma pior qualidade de 

vida (BECCARIA, ROLANDO, ASCANI, 2012).  

A autoestima pode ser definida como o sentimento, o apreço e a 

consideração que uma pessoa sente por si própria, ou seja, o quanto ela 

gosta de si, como ela se vê e o que pensa sobre ela mesma. A autoimagem é 

o centro da vida subjetiva do indivíduo determinando seus pensamentos, 

sentimentos e comportamentos (DINI, QUARESMA, FERREIRA, 2004).  

No presente estudo, a avaliação da autoestima foi realizada por meio 

da Escala de Autoestima Rosenberg/UNIFESP–EPM. As sequelas 

decorrentes das queimaduras, principalmente quando visíveis, causam 

transtornos emocionais e sociais, fazendo com que os pacientes apresentem 
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sinais de diminuição da autoestima, tristeza e isolamento social. Essa escala 

também já foi utilizada, por outros autores, em crianças e jovens após 

queimadura (ORR, REZNIKOFF, SMITH, 1989; BIGGS et al., 1997; 

ARNOLDO et al., 2006; RIMMER et al., 2007).  

A avaliação da autoestima de pessoas com feridas vem se tornando 

cada vez mais importante e necessária, pois quando um indivíduo adquire 

uma lesão, ele começa a apresentar modificações em seu corpo, com 

alterações em sua imagem corporal que podem afetar profundamente seu 

bem-estar mental (HENDERSON, 2006). Normalmente o consumo de 

álcool está relacionado a diminuição da autoestima (DUNLOP & TRACY, 

2013; TOMAKA, MORALES-MONKS, SHAMALEY, 2012; ZEIGLER-

HILL, MADSON, RICEDORF, 2012). A autoestima teve diferença 

significante com relação ao consumo de álcool (p = 0,044) e em relação aos 

dados demográficos, não houve diferenças significantes. 

FRIES et al. (1980) propuseram o HAQ-20, questionário específico 

para avaliação da capacidade funcional. FERRAZ et al. (1990) traduziram 

para língua portuguesa, adaptaram para a cultura brasileira e validaram o 

instrumento para utilização no Brasil. Na avaliação da capacidade 

funcional nos pacientes após queimadura com o HAQ-20, os elementos 

avaliados foram a capacidade do paciente para se vestir, levantar, 

alimentar, caminhar, cuidar da higiene pessoal, alcançar objetos, apreender 

objetos e realizar outras atividades. O escore total do HAQ-20 neste estudo 

foi de 0,7, demostrando boa capacidade funcional dos pacientes. O domínio 

varia entre 0 e 3 e quanto menor o domínio, melhor o estado de saúde. 

Apesar de não apresentar diferença significante entre as faixas de idade e 

entre os gêneros, as mulheres apresentaram pior escore (0,92) quando 

comparadas aos homens (0,69). O HAQ-20 foi desenhado para capturar, de 

forma prospectiva, a influência da doença sobre a saúde (BRUCE & 
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FRIES, 2003). No entanto no item Capacidade Funcional do SF-36 a média 

foi igual a 60,0. 

A dor do paciente que teve queimadura merece uma atenção 

especial, pois, em alguns casos, está diretamente relacionada a altas taxas 

de tentativa de autoextermínio (EDWARDS et al., 2006; EDWARDS et 

al., 2007a). A dor é uma experiência pessoal e complexa, envolvendo 

vários componentes sensoriais, afetivos, cognitivos, sociais e 

comportamentais. A multidimensionalidade de fatores relacionados a essa 

sintomatologia traz sérias implicações de ordem avaliativa pelos 

profissionais de saúde (TONIOLLI & PAGLIUCA, 2003; PEREIRA & 

SOUSA, 1998).  

A avaliação da dor em pacientes com feridas é fundamental, pois 

interfere na qualidade de vida, na autoestima e na capacidade funcional 

(PEÓN & DICCINI, 2005). A dor após a queimadura interfere diretamente, 

de forma moderada a grave, no trabalho, vida social, concentração e sono, e 

o tempo após a lesão não muda necessariamente a interferência da dor na 

vida da pessoa que teve queimadura (MALENFANT et al., 1996). 

Após a queimadura é comum o indivíduo desenvolver sintomas de 

ansiedade e depressão, agravando a dor e o sofrimento psicológico, que 

podem ser minimizados se tratados precocemente (EDWARDS et al., 

2007b). A dor normalmente está associada aos ajustes psicológicos, que 

podem demorar, pois uma pessoa que era saudável antes do acidente passa 

a ter diversas limitações, tornando difícil a aceitação e adaptação à nova 

rotina. Em um estudo realizado um mês após alta hospitalar, 53 % dos 

pacientes com queimadura referiam dor, após um ano 46 % e após dois 

anos, 33 % (PATTERSON, TININENKO, PTACEK, 2006).  

Neste estudo foi utilizada a Escala Visual Analógica para mensurar a 

dor. Trata-se de um instrumento simples, sensível, reprodutível e de fácil 
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aplicabilidade. É uma escala unidimensional, ou seja, avalia somente uma 

das dimensões da experiência dolorosa. Esse tipo de escala é muito útil, já 

que os adjetivos utilizados são de fácil entendimento pelas pessoas e  

podem expressar a dor de forma qualitativa com precisão (GIFT, 1989; 

JENSEN, TURNER, ROMANO, 1994).  

Na Escala Visual Analógica, a média neste estudo foi de 3,7, o que 

significa dor de intensidade moderada, escore médio parecido com o 

encontrado em estudo de avaliação de dor com mais de um ano após 

queimadura, que foi de 3,4 (MALENFANT et al., 1996). Houve diferença 

significante em relação ao domínio Dor do SF-36 (p = 0,025) e da EVA 

(p = 0,007) em pacientes usuários de álcool e cocaína. 

Estudos de avaliação da qualidade de vida em pacientes após 

queimadura têm possibilitado melhor compreensão do seu estado de saúde. 

As queimaduras constituem grande desafio, tanto na prevenção, quanto no 

tratamento, incluindo aspectos relacionados à reabilitação, portanto, mais 

estudos devem ser realizados para auxiliar no conhecimento desse trauma 

que tem repercussões negativas de grandes magnitudes.  

Este é um estudo transversal, no entanto, é importante a realização de 

novos estudos nacionais de avaliação da qualidade de vida ao longo do 

tempo para elucidar a compreensão do impacto das queimaduras no Brasil. 

Fazer o seguimento e pesquisas com paciente após queimadura torna-se 

difícil na medida em que o próprio paciente descontinua seu tratamento, 

por diversos motivos, por exemplo, a falta de condições financeiras, os 

problemas psiquiátricos associados, o uso de drogas e álcool 

(PATTERSON et al., 1993; ONARHEIM & VINDENES, 2005).  

Este é um estudo inicial na busca do conhecimento sobre o impacto 

das queimaduras na vida dos pacientes após o trauma, e avaliação das 

sequelas físicas e emocionais são fundamentais para direcionar as ações de 
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reabilitação dessas pessoas. A partir deste estudo, sugere-se a realização de 

estudos controlados e de projetos para o Ministério da Saúde com 

intervenções para melhorar a qualidade de vida dos pacientes após 

queimaduras. 
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7. CONCLUSÃO 
 

 

 

 

 

A qualidade de vida de pacientes após queimadura 

apresentou correlação positiva com a autoestima, 

capacidade funcional e dor. 
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ABSTRACT 
 

 

Background: Burn injury is a traumatic experience that has social, 

economic and public health implications and deserves the attention of 

governmental agencies and multidisciplinary teams. Objective: To 

evaluate quality of life, self-esteem, functional ability, and pain in burn 

patients. Methods: This was a multicenter, cross-sectional, analytical 

study. Thirty patients aged 18 to 59 years, who had suffered burn injury 

during the past 6 to 24 months, were included in the study. A questionnaire 

was used to collect clinical and demographic data. Patients were assessed 

with the Short Form 36 Health Survey (SF-36), Burn Specific Health 

Scale-Revised (BSHS-R), Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE)/EPM-

UNIFESP, Health Assessment Questionnaire (HAQ-20), and Visual 

Analog Scale (VAS) for pain. Statistical analysis was performed using 

Student’s t-test, analysis of variance (ANOVA), Tukey’s test, Kruskal-

Wallis test, Dunn’s test, and Spearman's test. Results: Most of the patients 

(56.7 %, n=17) were men and the mean age was 36.1 years. Buns were 

mainly caused by flammable liquids (50 % of patients) and the mean burn 

size was 21 % total body surface area. Men reported significantly better 

health status on the role emotional (p=0.023) and mental health (p=0.047) 

SF-36 subscales. A significant association was found between “alcohol 

use” and SF-36 scores on the bodily pain (p=0.025), vitality (p=0.041), and 

mental health (p=0.023) subscales, BSHS-R scores (p=0.015), RSE scores 

(p=0.044), and VAS pain scores (p=0.007), and between “drug use” and 

SF-36 scores on bodily pain (p=0.008). Conclusion: Burn injuries had a 

negative impact on the health-related quality of life, functional ability, self-

esteem, and pain.  
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APÊNDICES 

Apêndice 1: FOLHA DE APROVAÇÃO DO CEP. 1927/11 
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Apêndice 2: TABELAS 
 

 

TABELA 1 – Dados demográficos. 

 

 n  % 

ESCOLARIDADE 

Nunca frequentou a 

escola 
2  6,7 

Ens. médio comp. 9 30,0 

Funda. comp. 7 23,3 

Funda. incomp. 11 36,7 

Superior comp. 1 3,3 

  Total 30 100,0 

ESTADO CIVIL 

Casado(A) 16 53,3 

Divorciado(A) 1 3,3 

Solteiro(A) 12 40,0 

Viúvo(A) 1 3,3 

Total 30 100,0 

ÁLCOOL 

Ex 3 10,0 

Nega 21 70,0 

Sim 6 20,0 

Total 30 100,0 

TABACO 

Ex 1 3,3 

Nega 23 76,7 

Sim 6 20,0 

Total 30 100,0 



Apêndices 

 

 

 

 

 

76 

TABELA 2 – Dados clínicos. 

 n  % 

DOENÇA 

Artrite 1 3,3 

Bronquite 1 3,3 

HAS1 3 10,0 

Nega 25 83,3 

Total 30 100,0 

MEDICAÇÃO 

Anlodipino 1 3,3 

Anti-inflamatório 1 3,3 

Capoten 1 3,3 

Hidroclorotiazida 1 3,3 

Nega 25 83,3 

Prednisona 1 3,3 

Total 30 100,0 

(1) HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica. 
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TABELA 3 – Dados específicos da queimadura. 

 n  % 

CAUSA DA 

QUEIMADURA 

Acidente 23 76,7 

Tentativa de homicídio 3 10,0 

Tentativa de suicídio 4 13,3 

Total 30 100,0 

AGENTE CAUSADOR 

DA QUEIMADURA 

Líquido aquecido 9 30,0 

Líquido inflamável (ÁLCOOL) 12 40,0 

Líquido inflamável (GASOLINA) 3 10,0 

Química 1 3,3 

Sólido aquecido 3 10,0 

Trauma elétrico 2 6,7 

Total 30 100,0 
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TABELA 4 – Tempo de internação e Superfície Corpórea 

Queimada (SCQ). 

 n Mínimo Máximo Mediana Média 

TEMPO INTERNAÇÃO 30 2,00 94,00 30,00 34,77 

SCQ1 ( %) 30 1,00 60,00 18,00 21,00 

(1) SCQ – Superfície Corpórea Queimada. 
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Apêndice 3: INSTRUMENTO DE PESQUISA – CARACTERÍSTICAS 

SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 

 

LOCAL: DATA: 

Protocolo nº:  

Idade: Gênero: Naturalidade: 

Escolaridade:                                  

Est. Civil No. de filhos: 

End. Res.: Bairro: 

Município: Estado: CEP: 

Fone: 

 

Profissão/ atividade atual:  _____________________________________  

▪ Causa da queimadura:  _____________________________________  

▪ SCQ:  ___________________________________________________  

▪ Agente causador da queimadura:  _____________________________  

▪ Tempo da queimadura:  _____________________________________  

▪  (  ) Outra doença- Qual?  ___________________________________  

▪ Medicações em uso atual: ___________________________________  

▪ Tabagismo:  ______________________________________________  

▪ Etilismo:  ________________________________________________  

▪ Drogas ilícitas:  ___________________________________________  

▪ Tempo de internação:  ______________________________________  
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Apêndice 4: CARTA DE INFORMAÇÃO E TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto: Qualidade de vida, capacidade funcional, autoestima 

e dor em pacientes após queimadura. As informações abaixo visam sua 

participação voluntária neste estudo que tem como objetivo avaliar a 

qualidade de vida, autoestima, capacidade funcional e dor em pacientes que 

tiveram queimadura, através dos questionários Short Form-36, Burn 

Specific Health Scale, Escala de autoestima de Rosenberg/UNIFESP-EPM, 

Health Assessment Questionnaire e Escala Visual Analógica.   

Todas as entrevistas serão realizadas pelo próprio pesquisador, 

em uma sala do ambulatório de Cirurgia Plástica do Hospital São Paulo, 

Ambulatório de Queimaduras do Hospital Servidor Público Estadual e do 

Hospital Tatuapé, previamente preparados, garantindo o conforto e a 

tranquilidade do paciente para a emissão das respostas. Os questionários 

estão anexados ao Termo de Consentimento para prévia análise do 

voluntário e para o auxilio na decisão em participar da pesquisa. 

É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer 

momento e de deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à 

continuidade do seu tratamento na Instituição. As informações obtidas 

serão analisadas, não sendo divulgada sua identificação. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Os dados coletados serão somente utilizados para esta 

pesquisa. 

O sigilo será assegurado em todo o processo da pesquisa, bem como 

no momento da divulgação dos dados, por meio de publicação em 

periódicos e/ou apresentação em eventos científicos. A pesquisadora 
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chama-se LILIANE DO AMARAL ZORITA, que pode ser encontrada no 

endereço Rua Napoleão de Barros, 715 – 14º. andar. Telefone 5576-4761.  

Se o(a) senhor(a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo à Rua Botucatu, 572 - 1º andar cj 14. 

 

Acredito estar suficientemente inteirado das informações que li 

ou foram lidas para mim, descrevendo o estudo. Eu discuti com a 

pesquisadora Liliane do Amaral Zorita sobre a minha decisão em participar 

deste estudo.  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, __________________________________________, portador(a) do 

RG No. _______________________, após ter lido a carta de informação e 

ter sido esclarecido(a) pela Enfa. Liliane do Amaral Zorita a respeito do 

projeto de pesquisa, concordo em participar deste estudo. Estou ciente de 

que não serei identificado em nenhum momento deste estudo, que minhas 

respostas não influenciarão em nada o meu tratamento e que não corro 

riscos ao me submeter a este estudo. Ficou claro que a minha participação é 

isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar, 

quando necessário. Concordo, voluntariamente, em participar deste estudo 

e sei que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem 

penalidades ou qualquer prejuízo ao meu tratamento. 

______________________________________   Data: ___/___/___ 

 (Assinatura do paciente ou representante legal) 
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______________________________________   Data: ___/___/___ 

(Assinatura da testemunha) 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento 

Livre e Esclarecido deste paciente para a participação neste estudo. 

 

 

______________________________________   Data: ___/___/___ 

 Enfa. Liliane do Amaral Zorita 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE 

QUALIDADE DE VIDA SF-36 

 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas 

informações nos manterão informados de como você se sente e quão bem 

você é capaz de fazer suas atividades de vida diária. Responda cada questão 

marcando cada resposta como indicado. Caso você esteja inseguro em 

responder, por favor tente responder o melhor que puder. 

 

1. Em geral, você diria que sua saúde é: (circule uma) 

Excelente Muito boa Boa Ruim Muito ruim 

1 2 3 4 5 

 

2. Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua saúde em 

geral, agora? (circule uma) 

Muito melhor Um pouco melhor Quase a mesma Um pouco pior Muito pior 

1 2 3 4 5 

 

3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer 

atualmente durante um dia comum. Devido à sua saúde, você tem 

dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso, quanto? (circule 

um número em cada linha) 

Atividades Sim, 

dificulta 

muito 

Sim, 

dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo 

algum 

a) Atividades vigorosas, que exigem muito esforço 

como correr, levantar objetos pesados, praticar 

esportes árduos 

 

1 

 

2 

 

3 
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b) Atividades moderadas, tais como mover uma mesa 

passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4. Durante as últimas 4 semanas, você teve alguns dos seguintes 

problemas com o seu trabalho ou com alguma atividade diária regular, 

como consequência de sua saúde física? (circule uma em cada linha) 

 SIM NÃO 

a) Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

 

1 2 

b ) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 

 
1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades? 

 
1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades 

(necessitou de um esforço extra)? 

 

1 2 

 

5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes 

problemas com o seu trabalho ou outra atividade diária, como 

consequência de algum problema emocional (como sentir-se deprimido 

ou ansioso)? (circule uma em cada linha) 

 SIM NÃO 

a) Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho 

ou a outras atividades? 

 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 

 
1 2 

c) Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto cuidado 

como geralmente faz? 
1 2 
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6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais 

normais, em relação a família, vizinhos, amigos ou em grupo? (circule 

uma) 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

 

1 2 3 4 5 

 

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 

(circule uma) 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu 

trabalho normal (incluindo tanto o trabalho fora de casa quanto 

dentro de casa)? (circule uma) 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente  

1 2 3 4 5 

 

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem 

acontecido com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, 

por favor, dê uma resposta que mais se aproxime da maneira como 

você se sente (em relação às últimas 4 semanas). (circule um número 

para cada linha) 

 Todo 

tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 
Nunca 

a) Quanto tempo você tem se 

sentido cheio de vigor, cheio de 

vontade, cheio de força? 

 

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você tem se 1 2 3 4 5 6 
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sentido uma pessoa muito 

nervosa? 

 

c) Quanto tempo você tem se 

sentido tão deprimido que nada 

pode animá-lo? 

 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem se 

sentido calmo ou tranquilo? 

 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem se 

sentido com muita energia? 

 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem se 

sentido desanimado e abatido?  

 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem se 

sentido esgotado? 

 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem se 

sentido uma pessoa feliz? 

 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem se 

sentido cansado? 

 

1 2 3 4 5 6 

 

10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde 

física ou problemas emocionais interferiram com as suas atividades 

sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)? (circule uma) 

Todo o tempo A maior parte 

do tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 
1 2 3 4 5 

 

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para 

você? (circule um número em cada linha) 

 Definitiva-

mente 

verdadeiro 

A maioria das 

vezes verdadeiro 

Não sei A maioria 

das vezes 

falsa 

Definitiva-

mente falsa 

a) Eu costumo adoecer um 

pouco mais facilmente que as 

outras pessoas 

 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável quanto 

qualquer pessoa que eu conheço 

 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha saúde 

vai piorar 

 

1 2 3 4 5 
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d) Minha saúde é excelente 

 
1 2 3 4 5 

 

Investigador_______________________ Data____/_____/________ 
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PONTUAÇÃO DO QUESTIONÁRIO SF-36 

 

Questão Pontuação 

1 1=5,0         2=4,4         3=3,4         4=2,0         5=1,0 

2 Soma normal 

3 Soma normal 

4 Soma normal 

5 Soma normal 

6 1=5,0       2=4,0       3=3,0       4=2,0       5=1,0 

7 1=6,0       2=5,4       3=4,2       4=3,1       5=2,2       6=1,0 

8 Se 8 = 1  e 7 = 1        --------- 6 

Se 8 = 1  e 7 = 2 a 6  --------- 5 

Se 8 = 2  e 7 = 2 a 6  --------- 4 

Se 8 = 3  e 7 = 2 a 6  --------- 3 

Se 8 = 4  e 7 = 2 a 6  --------- 2 

Se 8 = 5  e 7 = 2 a 6  --------- 1 

 

Se a questão 7 não for respondida, o escore da questão 8 passa a ser o 

seguinte: 

1 = 6 

2 = 4,75 

3 = 3,5 

4 = 2,25 

5 = 1,0 

9 a, d, e, h = valores contrários (1=6,   2=5,   3=4,   4=3,   5=2,   6=1) 

Vitalidade = a+e+g+i      Saúde mental = b+c+d+f+h 

10 Soma normal 

11 a, c = valores normais 

b, d = valores contrários (1=5,   2=4,   3=3,   4=2,   5=1) 
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CÁLCULO DO ESCORE DOS COMPONENTES DO SF-36 (0 A 100) 

 

 Questão Limites Score Range 

Capacidade 

Funcional 

3 

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) 

10 – 30 20 

Aspectos físicos 4 

(a+b+c+d) 

4-8 4 

Dor 7+8 2-12 10 

Estado Geral de 

Saúde 

1+11 5-25 20 

Vitalidade 9 

(a+e+g+i) 

4-24 20 

Aspectos Sociais 6+10 2-10 8 

Aspecto 

Emocional 

5 

(a+b+c) 

3-6 3 

Saúde Mental 9 

(b+c+d+f+h) 

5-30 25 

 

Raw Scale 

Item = (Valor obtido – valor mais baixo)  X  100 

   Valor 

Ex: Capacidade Funcional = 21 

Valor mais baixo = 10 

(21 – 10) x 100 = 55 

    20 

Dados perdidos: Se responder mais de 50 % deve-se substituir o valor pela 

média. 
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Anexo 2: QUESTIONÁRIO BURN SPECIFIC HEALTH SCALE-

REVISED (BSHS-R) 
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BURN SPECIFIC HEALTH SCALE – REVISED – BSHS-R 

Até que ponto cada uma 

das sentenças abaixo 

descrevem você agora? 

Não me 

descreve 

Descreve-me 

um pouco 

Descreve-me 

mais ou menos 

Descreve-me 

bem 

Descreve-me 

muito bem 

11.  Eu tenho dificuldade de  1  2  3  4  5 

 cuidar da minha queimadura 

 como me foi orientado. 

12.  Às vezes, eu gostaria de  1  2  3  4  5 

 esquecer que minha aparência 

 mudou. 

13.  A queimadura afetou minha  1  2  3  4  5 

 capacidade para trabalhar. 

14.  Eu não tenho vontade de  1  2  3  4  5 

 estar junto dos meus amigos. 

15.  Minha queimadura interfere  1  2  3  4  5 

 nas minhas tarefas do  

 trabalho e em casa. 

16.  Ficar no sol me incomoda.  1  2  3  4  5 

  

17.  A aparência das minhas  1  2  3  4  5 

 cicatrizes me incomoda. 

18.  Eu não posso sair para fazer  1  2  3  4  5 

 atividade quando está calor. 

19.  Minha aparência me  1  2  3  4  5 

 incomoda muito. 

20.  É um incômodo cuidar da  1  2  3  4  5 

 minha queimadura. 

21.  Existem coisas que me  1  2  3  4  5 

 disseram para fazer em minhas 

 queimaduras que eu não gosto. 
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BURN SPECIFIC HEALTH SCALE – REVISED – BSHS-R 

Até que ponto cada uma 

das sentenças abaixo 

descrevem você agora? 

Não me 

descreve 

Descreve-me 

um pouco 

Descreve-me 

mais ou menos 

Descreve-me 

bem 

Descreve-me 

muito bem 

22.  Eu prefiro ficar sozinho do  1  2  3  4  5 

 que com minha família. 

23.  Cuidar da minha queimadura  1  2  3  4  5 

 dificulta fazer outras coisas 

 que são importantes para mim. 

24.  Eu não gosto da maneira  1  2  3  4  5 

 como a minha família age 

 quando estou por perto. 

25.  O calor me incomoda.  1  2  3  4  5 

  

26.  Eu me sinto triste e  1  2  3  4  5 

 deprimido com frequência. 

27.  Eu me sinto preso,  1  2  3  4  5 

 sem saída. 

28.  Eu não sinto vontade de  1  2  3  4  5 

 visitar outras pessoas 

29.  Fico incomodado por não  1  2  3  4  5 

 poder ficar exposto ao sol 

30.  Eu não tenho ninguém para  1  2  3  4  5 

 conversar sobre os meus 

 problemas. 

31.  Eu gostaria de não ter que  1  2  3  4  5 

 fazer tantas coisas para 

 cuidar da minha queimadura 
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Anexo 3: ESCALA DE AUTOESTIMA ROSENBERG/UNIFESP- EPM 
 

Instruções para o entrevistador 

1- Ler a pagina Instrução para a pessoa a ser avaliada. Caso ela não 

compreenda as instruções, ler novamente. 

2- O entrevistador não deve dar explicações além das contidas nas 

Instruções para o entrevistador. Não dar sua interpretação pessoal sobre as 

instruções, apenas leia novamente, até que o paciente compreenda as 

informações. 

3- O local de realização das entrevistas deve ser calmo, com boa 

iluminação, contando apenas com a presença do entrevistador. 

4- Não se deve alterar as sequências dos testes. 

5- Anotar o início e o fim da avaliação, para sabermos em minutos o 

tempo necessário para sua aplicação. 

 

Instruções para o entrevistado 

1- Este questionário faz parte de um trabalho científico, onde estaremos 

traduzindo e validando para o português um questionário da língua inglesa 

de avaliação de autoestima. 

2- Por autoestima queremos dizer o sentimento, o apreço, a 

consideração que você sente por si próprio. Em outras palavras, o quanto 

você gosta de si mesmo, como você se vê e o que pensa sobre si. 

3- Neste questionário temos 10 frases afirmativas. Você deve escolher a 

alternativa que mais se aproxima daquilo que você sente. 

4- Concordar plenamente, que dizer, concorda completamente, 

totalmente com a afirmativa. Discordar plenamente, que dizer, discordar 

completamente, totalmente com a afirmativa. 
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG/UNIFESP-EPM 

Como você avalia estas questões: 

 

1) De uma forma geral (apesar de tudo), estou satisfeito(a) comigo 

mesmo(a). 

a) Concordo plenamente b) Concordo 

c) Discordo  d) Discordo plenamente 

 

2) Às vezes, eu acho que eu não sirvo para nada (desqualificado(a) ou 

inferior em relação aos outros)  

a) Concordo plenamente b) Concordo 

c) Discordo  d) Discordo plenamente 

 

3) Eu sinto que eu tenho um tanto (um número) de boas qualidades. 

a) Concordo plenamente b) Concordo 

c) Discordo  d) Discordo plenamente 

 

4) Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das outras 

pessoas (desde que me sejam ensinadas). 

a) Concordo plenamente b) Concordo 

c) Discordo  d) Discordo plenamente 

 

5) Não sinto satisfação nas coisas que realizei. Eu sinto que não tenho 

muito do que me orgulhar. 

a) Concordo plenamente b) Concordo 



Anexos 

 

 

 

96 

c) Discordo  d) Discordo plenamente 

 

6) Às vezes, eu me sinto realmente inútil (incapaz de fazer as coisas) 

a) Concordo plenamente b) Concordo 

c) Discordo  d) Discordo plenamente 

 

7) Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos num plano igual (num 

mesmo nível) às outras pessoas. 

a) Concordo plenamente b) Concordo 

c) Discordo  d) Discordo plenamente 

 

8) Não me dou o devido valor. Gostaria de ter mais respeito por mim 

mesmo(a). 

a) Concordo plenamente b) Concordo 

c) Discordo  d) Discordo plenamente 

 

9) Quase sempre eu estou inclinado(a) a achar que sou um(a) fracassado(a). 

a) Concordo plenamente b) Concordo 

c) Discordo  d) Discordo plenamente 

 

10) Eu tenho uma atitude positiva (pensamentos, atos e sentimentos 

positivos) em relação a mim mesmo(a). 

a) Concordo plenamente b) Concordo 

c) Discordo  d) Discordo plenamente 
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CÁLCULO DO ESCORE DA ESCALA DE AUTOESTIMA 

ROSENBERG/UNIFESP-EPM 

O cálculo é feito por meio da soma dos valores encontrados no gabarito que 

segue abaixo, de acordo com o resultado obtido com a aplicação do 

questionário ao paciente.  

1) De uma forma geral (apesar de tudo) estou satisfeito comigo mesmo (a) 

0 a) Concordo plenamente 

1 b) Concordo 

2 c) Discordo 

3 d) Discordo plenamente  

 

2) Às vezes, eu não sirvo para nada (desqualificado ou inferior em relação 

aos outros). 

3 a) Concordo plenamente 

2 b) Concordo 

1 c) Discordo 

0 d) Discordo plenamente  

 

3) Eu sinto que eu tenho um tanto(um número) de boas qualidades. 

0 a) Concordo plenamente 

1 b) Concordo 

2 c) Discordo 

3 d) Discordo plenamente  

 

4) Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das outras 

pessoas (desde que me sejam ensinadas). 

0 a) Concordo plenamente 

1 b) Concordo 
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2 c) Discordo 

3 d) Discordo plenamente  

 

5) Não sinto satisfação nas coisas que realizei. Eu sinto que não tenho 

muito do que me orgulhar. 

3 a) Concordo plenamente 

2 b) Concordo 

1 c) Discordo 

0 d) Discordo plenamente  

 

6) Às vezes, eu realmente me sinto inútil (incapaz de fazer as coisas). 

3 a) Concordo plenamente 

2 b) Concordo 

1 c) Discordo 

0 d) Discordo plenamente  

 

7) Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos num plano igual (num 

mesmo nível) às outras pessoas.  

0 a) Concordo plenamente 

1 b) Concordo 

2 c ) Discordo 

3 d) Discordo plenamente  

 

8) Eu gostaria de ter mais respeito por mim mesmo(a). (Dar–me mais 

valor). 

3 a) Concordo plenamente 

2 b) Concordo 

1 c) Discordo 

0 d) Discordo plenamente  
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9) Quase sempre eu estou  inclinado(a) a achar que sou um(a) 

fracassado(a). 

3 a) Concordo plenamente 

2 b) Concordo 

1 c) Discordo 

0 d) Discordo plenamente  

 

10) Eu tenho uma atitude positiva (pensamento, atos e ensinamento 

positivo) em relação a mim mesmo(a). 

0 a) Concordo plenamente 

1 b) Concordo 

2 c) Discordo 

3 d) Discordo plenamente 
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Anexo 4: CAPACIDADE FUNCIONAL - STANFORD HEALTH 

ASSESSMENT QUESTIONNAIRE HAQ-20 

 

Capacidade Funcional - Stanford Health Assessment Questionnaire 

HAQ-20 

 

Versão brasileira do questionário de Qualidade de Vida 

  Sem 

dificuldade 

Com alguma 

dificuldade 

Com muita 

dificuldade 

Incapaz 

de fazer 

01 Vestir-se, inclusive amarrar os 

botões dos seus sapatos, abotoar 

as suas roupas? 

0 1 2 3 

02 Lavar a sua cabeça e os seus 

cabelos? 
0 1 2 3 

03 Levantar-se de uma maneira ereta 

de uma cadeira de encosto reto e 

sem braços? 

0 1 2 3 

04 Deitar-se e levantar-se da cama? 0 1 2 3 

05 Cortar um pedaço de carne? 0 1 2 3 

06 Levar à boca um copo ou uma 

xícara cheia de café, leite ou 

água?   

0 1 2 3 

07 Abrir um saco de leite comum? 0 1 2 3 

08 Caminhar em lugares planos? 0 1 2 3 

09 Subir 5 degraus? 0 1 2 3 

10 Lavar seu corpo inteiro e secá-lo 

após o banho?  
0 1 2 3 

11 Tomar banho de chuveiro? 0 1 2 3 

12 Sentar-se e levantar-se de um vaso 

sanitário? 
0 1 2 3 

13 Levantar os braços e pegar um 

objeto de mais ou menos 2,5 
0 1 2 3 
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quilos, que está posicionado um 

pouco acima de sua cabeça? 

14 Curvar-se para pegar suas roupas 

no chão? 
0 1 2 3 

15 Segurar-se em pé no ônibus ou no 

metrô? 
0 1 2 3 

16 Abrir potes ou vidros de conserva 

que tenham sido previamente 

abertos? 

0 1 2 3 

17 Abrir e fechar torneira? 0 1 2 3 

18 Fazer compras na redondeza onde 

mora? 
0 1 2 3 

19 Entrar e sair de um ônibus? 0 1 2 3 

20 Realizar tarefas tais como usar a 

vassoura para varrer e o rodo para 

puxar água? 

0 1 2 3 

 

 

Escores dos componentes: 

Componente 1, Perguntas 1 e 2 => Maior escore = ____________ 

Componente 2, Perguntas 3 e 4 => Maior escore = ____________ 

Componente 3, Perguntas 5,6,7 => Maior escore = ____________ 

Componente 4, Perguntas 8 e 9 => Maior escore = ____________ 

Componente 5, Perguntas 10,11,12 => Maior escore = ____________ 

Componente 6, Perguntas 13 e 14 => Maior escore = ____________ 

Componente 7, Perguntas 15,16,17 => Maior escore = ____________ 

Componente 8, Perguntas 18,19,20 => Maior escore = ____________ 

Medida aritmética dos escores dos componentes  = __________________ 

 

Escore do HAQ-20  = _______________________________________  
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Anexo 5: ESCALA VISUAL ANALÓGICA (EVA) 

 

 

A escala analógica visual de dor é uma reta horizontal com 10 

centímetros de comprimento sobre a qual o paciente fará uma marca 

representando a intensidade de sua dor naquele momento. Seus extremos 

(0 cm e 10 cm) correspondem respectivamente a nenhuma dor e ao máximo 

de dor que o paciente pode sentir. 

Valores inferiores a 3 cm representam dor de intensidade leve, de 3 a 

7 cm dor de intensidade moderada e acima de 7 cm dor de intensidade 

elevada. 
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