
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA 

 

 

 

 

 

ROSSANA BOECHAT DE MARINS 

 

 

 

 

FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 

ONCOLÓGICOS SOB CUIDADOS 

PALIATIVOS: Uma análise descritiva da literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 337      Marins, Rossana Boechat. 

Ferramentas de avaliação de qualidade de vida em 

pacientes oncológicos sob cuidados paliativos: uma análise 

descritiva da literatura. / Rossana Boechat de Marins. – 

Niterói: [s.n.], 2014.     

  68 f.  

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Enfermagem) - Universidade Federal Fluminense, 2014. 

       Orientadora: Profª. Drª. Patrícia dos Santos Claro Fuly.  

 

  1. Enfermagem. 2. Cuidados paliativos. 3. Qualidade de 

vida. 4. Enfermagem oncológica. I.Título. 

                                                                

         CDD 610.73 



 

ROSSANA BOECHAT DE MARINS 

 

 

 

 

 

FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 

ONCOLÓGICOS SOB CUIDADOS 

PALIATIVOS: Uma análise descritiva da literatura 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

disciplina de Trabalho Monográfico III 

pertencente ao curso de Graduação em 

Enfermagem e Licenciatura da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial 

para obtenção do título de enfermeira e 

licenciada. 

 

 

Orientadora: 

 Prof.ª Dr.ª Patrícia dos Santos Claro Fuly 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2014 



 

ROSSANA BOECHAT DE MARINS 

 

FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 

ONCOLÓGICOS SOB CUIDADOS 

PALIATIVOS: Uma análise descritiva da literatura 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

disciplina de Trabalho Monográfico III 

pertencente ao curso de Graduação em 

Enfermagem e Licenciatura da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial 

para obtenção do título de enfermeira e 

licenciada. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof
a 
Dr.ª Patrícia dos Santos Claro Fuly – UFF 

Orientadora 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Mauro Leonardo Salvador Caldeira dos Santos – UFF 

1° Examinador 

 

___________________________________________________________________________ 

Msc Maria Cristina Freitas de Castro – UFF 

2°Examinadora 

 

 

Niterói, RJ 

2014 

 



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos pacientes da oncologia, da pediatria e ao meu pai (in memoriam), 

Que me mostram como é superar os contextos mais difíceis e me ensinam novas perspectivas. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Aos meus pais, 

Por fornecerem a maior parte da estrutura pra que eu chegasse aqui e por me encorajarem a 

isso. A minha mãe por ser encantadora por natureza e me transferir a herança de cuidar das 

pessoas. Ao meu pai (in memoriam) que me mostrou um otimismo maior que qualquer coisa.  

À orientadora,  

Patrícia Fuly, por me incentivar quando eu duvidei. 

Às professoras, 

Simone Rembold e Maria Estela que me deram asas e não gaiolas.  

Aos familiares, 

Dayana Boechat, Daniel Boechat, Terezinha Silva e o cunhado Kléber Vítor que dividem o 

meu cotidiano e me ajudam nos momentos de furacões com muito humor.  

Aos tios Sirlene Marins, Jônatas Marins, Sidiléa Marinho (Dedea), Paulo Sérgio Silva e Rita 

Ribeiro. Todo este processo seria muito mais difícil sem a ajuda e o carinho de vocês. 

Ao meu amor, 

Amigo e namorado, que me abraçou no momento mais difícil de minha vida. 

Por me re-ensinar a amar, por estar presente e por se propor a cuidar de mim por mais 96 

anos.  

Aos meus amigos, 

Aos meus queridos doidinhos: Raphael Quintanilha, Isis Lemos e Emilly Marinho que me 

aceitam mesmo com tantas peculiaridades. Às amigas da faculdade: Daniella Ferreira, 

Jéssica Campos, Nathalia Bento, Marcela de Souza e Tâmara. Cada uma merece um 

pedacinho do meu diploma. Vocês são o melhor da UFF. Aos amigos do coração Kairo 

Cesar, Victor Findlay, Vanessa Marins, Brunna Tavares, Paulo Ruas, Danielle Martins, 

Rafael Barros, Daniela Trigueiro, Wanderson Lontra, Asaph Tinoco e Felipe Menezes. A vida 

é absurdamente melhor quando vocês estão presentes. Tenho muita sorte em tê-los perto 

Aos meus caninos, 

Mary Angel e Apollo, por aliviarem meu estresse com ternura 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Fizemos muitas viagens fantásticas durante esse tempo, passando por apuros 

que ficaram pra sempre na memória. Dias inteiros de calmaria, noites de 

ardentia, dedos no leme e olhos no horizonte, descobria a alegria de 

transformar distâncias em tempo. Um tempo em que aprendi a entender as 

coisas do mar, a conversar com as grandes ondas e a não discutir com o mau 

tempo. A transformar o medo em respeito, o respeito em confiança. Descobri 

como é bom chegar quando se tem paciência. E pra se chegar, onde quer que 

seja, aprendi que não é preciso dominar a força, mas a razão. É preciso antes 

de mais nada querer.” 

Klink, Amyr (1995) 

(Cem dias entre o céu e o mar) 

 



RESUMO 

 

Introdução: A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2008) descreve o câncer como uma 

das principais causas de morte no mundo. Com isso os indivíduos adoecem e nem sempre têm 

possibilidade de cura. Os cuidados paliativos são importantes para gerenciar o cuidado em 

função da qualidade de vida e controle de sintomas. Para isso existem ferramentas que ajudam 

a equipe a mensurar a necessidade prioritária para o paciente. Muitos desses instrumentos 

carecem de validação transcultural para adequação à realidade social de um grupo 

populacional.   Como justificativa deste estudo, reiteramos o questionamento com a qualidade 

de vida em pacientes com câncer nos últimos anos. Isso pode ser explicado pela sua 

importância na avaliação do impacto da doença sentido pelo paciente, na criação de 

indicadores de gravidade e progressão de doença, e pela sua capacidade de predizer a 

influência e condição dos tratamentos, como também a mortalidade futura. O objeto deste 

estudo é a qualidade de vida dos pacientes oncológicos com câncer avançado. O objetivo é 

analisar a qualidade das publicações através da iniciativa STROBE (Strengthening the 

Reporting of Observational Studiesin Epidemiology) e as ferramentas utilizadas na avaliação 

de pacientes em cuidados paliativos e sua aplicabilidade no cenário nacional. Método: trata-

se de uma revisão de literatura integrativa sendo utilizada a técnica Ganong. O material de 

estudo constituiu-se de 40 artigos das bases indexadas MEDLINE E LILACS no Pubmed e 

Biblioteca Virtual de Saúde. Sendo que apenas 19 estudos atenderam os critérios de inclusão 

previamente definidos. Conclusão O STROBE evidenciou que os estudos analisados são de 

nível informacional satisfatório. As ferramentas de avaliação de qualidade de vida foram 

categorizadas quanto ao tipo de abordagem, especificidade, originalidade e dimensão. No 

Brasil existem poucas ferramentas adaptadas a população e validadas. Sendo as mais 

utilizadas KPS (Karnofsky performance scale), PPS (Palliative performance scale), POS 

(Palliative outcome scale) and EORTC QLQ (European Organization for Research and 

Treatment for câncer Quality of Life Questionnaires). Ressalta-se a importância de estudos de 

adaptação validação de ferramentas de avaliação de qualidade de vida em pacientes com 

câncer no cenário brasileiro. 

 

Palavres chave: Cuidados paliativos, enfermagem oncológica e questionários;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: The World Health Organization (WHO, 2008) describes cancer as a leading 

cause of death worldwide. Then, people get sick and do not always have the cure therapy 

possibility. Palliative care is important to manage the assistance according to the quality of 

life and symptom control. For this we have tools that will help the  health team to measure the 

priority need for the patient. Many of these instruments need a cross-cultural validation and 

adaptation to population group social reality. Explainning this study, we reiterate questioning 

the quality of life in cancer patients in recent years. This can be accounted by its importance 

in impact of the disease by the patient sense, the creation of indicators of severity and 

progression of disease, and its ability to predict the influence and condition of the treatments, 

as well as future mortality. The object of this study is the quality of life of cancer patients 

with advanced cancer. The objective is to analyze the quality of publications through the 

STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studiesin Epidemiology) guidelines 

and tools used to evaluate patients in palliative care and its application in the national scene. 

Method: This reserach is an integrative literature review using Ganong techniques. The study 

consisted of 40 articles identified in MEDLINE and LILACS in PubMed and BVS, of which 

19 studies met the previous defined inclusion criteria. Conclusion: The STROBE guidelines 

showed that the analyzed studies are satisfactorily informational level. The tools for assessing 

quality of life were categorized as to the type of approach, specificity, originality and 

dimension. In Brazil there are few adapted population and validated tools. Being the most 

used KPS (Karnofsky performance scale), PPS (Palliative performance scale), POS (Palliative 

outcome scale) and EORTC QLQ (European Organization for Research and Treatment for 

câncer Quality of Life Questionnaires) system tools. We emphasize the importance of 

adaptation studies validation tools for assessing quality of life in cancer patients in the 

Brazilian scenario. 

 

Keywords: Palliative care, supportive care, quality of life, questionnaire, oncology nursing 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

No decorrer do curso de graduação margeamos as complexidades das questões que 

envolvem a saúde e a implementação da assistência de enfermagem, visando sempre atender 

aos clientes em seu percurso clínico da maneira mais efetiva e satisfatória possível. 

No entanto, não é tão comum falar sobre aqueles indivíduos que têm prognóstico 

reservado e sem possibilidade terapêutica atual para além da manutenção da qualidade de 

vida. Ou seja, pacientes que são submetidos a cuidados paliativos (CP). Logo, percebe-se a 

necessidade de uma assistência com um viés diferenciado. 

A transição epidemiológica ocorrida no Brasil nos últimos 50 anos indica a redução da 

morbimortalidade por doenças infecciosas, parasitárias e carenciais, ao mesmo tempo em que 

houve o aumento na prevalência de doenças degenerativas e neoplásicas (LOURENÇO; 

LINS, 2010). 

Segundo Carvalho e Silvério (2006), a doença terminal se caracteriza por algumas 

situações clínicas precisamente definidas, as quais podem se relacionar da seguinte forma: 

presença de uma doença em fase avançada, progressiva e incurável; falta de possibilidades 

razoáveis de resposta ao tratamento específico; presença de numerosos problemas ou sintomas 

intensos, múltiplos, multifatoriais e alternantes; grande impacto emocional (no paciente e 

familiar) relacionado à presença ou possibilidade incontestável de morte; e prognóstico de 

vida inferior a seis meses.  

           Após o diagnóstico de câncer, sendo este de prognóstico sombrio, o paciente passa a 

experienciar o medo da dor e da morte. Sobre ele é imposto um novo estilo de vida, com 

mudanças em seu padrão social e alterações em sua auto-estima (HOLLAND, 1998). 

          O equilíbrio psicológico do paciente passa a ser ameaçado não apenas pelo medo da 

morte, mas também pelo medo de viver com mudanças que serão necessárias no decorrer da 

doença e dos tratamentos a ela relacionados.  

          Com este intuito, objetiva-se uma abordagem de cuidados paliativos que exigem da 

equipe de saúde interação através de ações interdisciplinares, não apenas para a realização dos 

procedimentos terapêuticos mas, sobretudo, para orientar adequadamente o familiar quanto 

aos cuidados que devem ser prestados às pessoas que se encontram com doença avançada e 

promover sua adesão terapêutica. 

  Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em conceito definido em 1990 e 

atualizado em 2002,  
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Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe 

multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus 

familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio 

do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e 

demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. 

 

 

          As representações sociais do corpo humano na contemporaneidade incluem a 

integralidade da assistência digna, na manutenção da saúde, no tratamento da doença e no 

acompanhamento da morte. Os Cuidados Paliativos, um conjunto de práticas e discursos 

voltados para o período final da vida de doentes fora de possibilidades terapêuticas de cura, é 

uma nova especialidade de saúde, que reflete uma mudança de paradigma e de conceitos 

sobre o corpo humano, o adoecimento e a morte.  

          De acordo com os estudos analisados (Cameron, 2008; Lopes, 2008; Weng 2009), 

muitas vezes é difícil para os profissionais de saúde avaliarem a qualidade de vida dos doentes 

em paliação por ausência  de elementos multiprofissionais em instrumentos já existentes.  

Muitos desses instrumentos carecem de validação transcultural para adequação à realidade 

social de um grupo populacional.  Daí surgir a necessidade de validar e implementar 

instrumentos específicos para avaliar a qualidade de vida dos doentes em cuidados paliativos, 

que é justificada pela sua relevância social, científica e pessoal. 

Como justificativa deste estudo, reiteramos o questionamento com a qualidade de vida 

em pacientes com câncer nos últimos anos. Isso pode ser explicado pela sua importância na 

avaliação do impacto da doença sentido pelo paciente, na criação de indicadores de gravidade 

e progressão de doença, e pela sua capacidade de predizer a influência e condição dos 

tratamentos, como também a mortalidade futura.  

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2008) descreve o câncer como uma das 

principais causas de morte no mundo, sendo responsável por 7,6 milhões de mortes (cerca de 

13% das mortes). Mais de 70% das mortes por câncer ocorrem em países de média e baixa 

renda. Mortes por câncer no mundo são estimadas para atingir mais de 11 milhões em 2030. 

O objeto deste estudo é a qualidade de vida dos pacientes oncológicos com câncer 

avançado. Com base nesse objeto, temos a seguintes questão norteadora: quais as evidências 

disponíveis na literatura sobre qualidade de vida em pacientes oncológicos sob a cuidados 

paliativos? 
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O objetivo geral é analisar a qualidade das publicações sobre as ferramentas utilizadas 

na avaliação de pacientes em cuidados paliativos e sua aplicabilidade no cenário nacional. 

Os objetivos específicos englobam: identificar na literatura estudos observacionais que 

apontem o uso de ferramentas para avaliação de pacientes em cuidados paliativos e avaliar a 

qualidade das publicações na área de cuidados paliativos por meio do STROBE e discutir a 

aplicabilidade dessas ferramentas no cenário nacional. 

           Este estudo se mostra relevante, pois, levando em consideração o envelhecimento com 

o aumento da expectativa de vida da população, podemos observar que a paliação é algo que 

cresce constantemente, contudo, assuntos relacionados a esse tema são pouco abordados 

durante a graduação. Dessa maneira, observa-se a importância desta pesquisa para o ensino 

em enfermagem. Através de um maior conhecimento nesta área, podemos oferecer o suporte 

necessário a esses pacientes e uma abordagem mais direcionada, melhorando a assistência 

prestada. Nota-se também, que a utilização de instrumentos de mensuração de qualidade de 

vida no contexto de assistência paliativa é bastante escassa na literatura produzida no Brasil, 

reforçando a necessidade de se realizar mais pesquisas acerca desta temática, considerando 

que este é um fator importante relacionado ao prognóstico e qualidade de vida do paciente. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

     

2.1.CUIDADOS PALIATIVOS 

 

          Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em conceito definido em 1990 e 

atualizado em 2002,  

 

 

"Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe 

multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus 

familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio 

do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e 

demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais". 

 

 

           Cicely Saunders, uma das iniciadoras do conceito de cuidados paliativos em uma 

abrangência global, os define como “um conjunto de ações que possibilite uma origem 

holística do paciente com doença incurável, desenvolvido por equipe interdisciplinar, 

combinando cuidado clínico pesquisa e ensino para o efetivo controle de sintomas e controle 

da dor”.  (INCA c; 2008). Ela ainda configura que essas ações podem ser tanto realizadas em 

contexto hospitalar ou sob assistência domiciliar,  proporcionando suporte aos familiares para 

os cuidados ao paciente durante o processo de adoecimento e morte, e apoio a família após o 

óbito. 

          No intuito de estabelecer ações que englobem os conceitos de assistência paliativa 

determinados pela Organização Mundial da Saúde. A OMS publica em 1990 e revisa em 

2002, princípios que norteiam as intervenções voltadas para o cliente oncológico sob cuidados 

paliativos. São eles: 

 

 Promover alívio da dor e de outros sintomas  estressantes 

 Afirmar a vida e considerar a morte um processo natural 

 Integrar aspectos psicológicos, sociais e espirituais  no cuidado ao paciente 

 Oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente 

quando possível até o momento da sua morte 

 Não acelerar nem adiar o dia de sua morte  

 Oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais ativamente 

possível até sua morte. 

7 
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 Oferecer abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus 

familiares, incluindo acompanhamento no luto. 

 Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. 

 

          Abranger estes fatores descritos nem sempre é uma tarefa simples. Muitos obstáculos 

surgem devido a um complexo e variável quadro de necessidades crescente desta clientela. No 

entanto, mesmo assim, o cliente oncológico sob assistência paliativa é configurado como 

personagem participativo em sua terapêutica. Estes pacientes desejam permanecer em 

convívio familiar e beneficiar de um papel ativo em seu tratamento contra o câncer, inclusive 

nas situações de tratamento avançado de fim de vida. (EPSTEIN, 2012). 

          Por recomendação da OMS (2002) todos os pacientes portadores de doenças graves, 

progressivas e incuráveis devem receber cuidados paliativos desde o diagnóstico da doença, 

por isso foi estabelecido critérios de recomendação para cuidados paliativos. São eles: no 

momento do diagnóstico; quando a doença é detectada em estágio em que a possibilidade de 

cura é questionável; ou quando já se esgotaram todas as possibilidades de tratamento curativo 

ou de manutenção da vida e a doença progride. Nesse último caso, geralmente, os pacientes 

apresentam sofrimento de moderado a intenso. Idealmente, o encaminhamento para cuidados 

paliativos deve ser feito enquanto o paciente apresenta condições de autocuidado, buscando-

se estimular a sua autonomia por mais tempo possível. 

          Existem pontos que são fundamentais para que ocorra uma assistência paliativa 

adequada (INCA b, 2009). 

 

 A unidade de tratamento compreende o paciente e sua família.  

 Os sintomas do paciente devem ser avaliados rotineiramente e gerenciados de forma 

eficaz através de consultas frequentes e intervenções ativas.  

 As decisões relacionadas à assistência e tratamentos médicos devem ser feitos com 

base em princípios éticos. 

 Os cuidados paliativos devem ser fornecidos por uma equipe interdisciplinar, 

fundamental na avaliação de sintomas em todas as suas dimensões, na definição e 

condução dos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, imprescindíveis para 

o controle de todo e qualquer sintoma.  
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 A comunicação adequada entre equipe de saúde e familiares e pacientes é a base para 

o esclarecimento e favorecimento da adesão ao tratamento e aceitação da proximidade 

da morte 

 

           Os cuidados paliativos gerais referem-se à abordagem do paciente a partir do 

diagnóstico de doença em progressão, atuando em todas as dimensões dos sintomas que 

vierem a se apresentar. 

           

 

 Cuidados paliativos específicos são requeridos ao paciente nas últimas semanas ou 

nos últimos seis meses de vida, no momento em que torna-se claro que o paciente 

encontra-se em estado progressivo de declínio. Todo o esforço é feito para que o 

mesmo permaneça autônomo, com preservação de seu autocuidado e próximo de 

seus entes queridos. Os cuidados ao fim de vida referem-se, em geral, aos últimos 

dias ou últimas 72 horas de vida. (INCA, b 2009) 

 

 

          O reconhecimento desta fase pode ser difícil mas é extremamente necessário para o 

planejamento do cuidado e preparo do paciente e sua família para perdas e óbito. Mesmo após 

o óbito do paciente, a equipe de cuidados paliativos deve dar atenção ao processo de morte: 

como ocorreu, qual o grau de conforto e que impactos trouxe aos familiares e à própria equipe 

interdisciplinar. A assistência familiar pós-morte pode e deve ser iniciada com intervenções 

preventivas. 

          Pode-se perceber que os sinais e sintomas mais frequentes nos pacientes oncológicos 

em cuidados paliativos: dor, fadiga, falta de apetite, náuseas, vômitos, edema, linfedema, 

constipação intestinal. (INCA a, 2011 p. 71) 

          Os pacientes idosos com câncer avançado normalmente apresentam várias 

comorbidades, tanto devido aos problemas da própria idade quanto àqueles originados em 

decorrência dos vários tipos de tratamento oncológico aos quais foram submetidos na 

tentativa de cura e controle da doença. (Ibidem p.71) 

 

 

Independentemente do tipo subjacente de malignidade, a maioria dos pacientes com 

câncer avançado apresentam um longo período de declínio gradual (meses / anos), 

antes de uma breve fase de declínio acelerado no último mês ou dois. Os principais 

indicadores desta fase final são status de desempenho fraco, perda de peso, sintomas 

como anorexia, falta de ar ou confusão e alterações nos parâmetros de laboratório 

(por exemplo, alta contagem de células brancas, linfopenia,  hipoalbuminemia, 

elevado lactato desidrogenase ou proteína C- reativa. (DEVITA, 2011) 
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Existem basicamente dois modelos de assistência que podem atender às necessidades 

do paciente com câncer avançado e considerado incurável pelas terapêuticas disponíveis.Os 

cuidados paliativos podem ser oferecidos no meio hospitalar por meio de consultas 

ambulatoriais ou de internações. A escolha da modalidade de atendimento hospitalar vai 

depender do estado do paciente e de suas necessidades. 

 

 

Enquanto o paciente encontrar-se em condições físicas compatíveis, ele pode 

comparecer à consulta com a equipe interdisciplinar (médico, psicólogo, enfermeiro, 

nutricionista, fisioterapeuta e outros) para manter o controle de sintomas, curativos 

etc. Quando a internação for necessária, o paciente e, mais frequentemente, a família 

devem ser esclarecidos de que o objetivo é tratar as intercorrências que só podem ser 

controladas nesse ambiente e não curar a doença. Com frequência, os pacientes são 

também internados por falta de estrutura familiar para oferecer os cuidados 

paliativos em domicílio. (INCA, 2011 p.72) 

 

 

Há também a alternativa de que a assistência paliativa seja voltada para o ambiente 

domiciliar.  

 

 

Os cuidados paliativos no domicílio são uma opção e uma alternativa de cuidado 

quando o paciente já não consegue se locomover e não consegue mais sair de casa. 

Entretanto, para atingir o sucesso no atendimento domiciliar com o enfoque 

paliativo é necessário reunir uma série de condições que propiciarão um cuidado 

eficaz. (Ibidem p. 73) 

 

 

Nesse tipo de modelo os cuidadores e familiares dever ser empoderados e preparados 

pra lidar com a manifestação clínica da neoplasia em questão e das possíveis comorbidades, 

assim como, obterem todo uma preparação para o enfrentamento do processo de morrer do 

indivíduo que está sob cuidados. 

          Uma das grandes vantagens observadas no atendimento em domicílio é o fato de esse 

permitir ao indivíduo ter as suas necessidades atendidas na medida de suas preferências, sem 

ter de seguir a rigidez de regras e horários de um hospital, assim como poder usufruir do 

convívio familiar. 
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2.2. QUALIDADE DE VIDA 

 

Definir qualidade de vida se torna uma tarefa dificultosa, visto que tal conceito sofre 

alterações de acordo com o contexto familiar, cultura, religião e margeia aspectos 

predominantemente pessoais. Mesmo que não haja um consenso sobre a definição de 

qualidade de vida, a Organização Mundial de Saúde (OMS), a conceituou de maneira geral 

como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”
. 
(ZANDONAI, 2010)   

          Complementando este raciocínio, para Fleck et al (1999, p.20) “Qualidade de vida 

relacionada com a saúde e estado subjetivo de saúde são conceitos afins, centrados na 

avaliação subjetiva do paciente, mas necessariamente ligados ao impacto do estado de saúde 

sobre a capacidade do indivíduo de viver plenamente”. Sendo assim, a qualidade de vida pode 

ser determinada através de diversos fatores, que ultrapassam as questões relativas à doença e 

ao tratamento, dependendo também do bem-estar do paciente, assim como sua adesão e 

resposta ao tratamento. São definidos, então, vários aspectos incluindo os sistemas associados 

à doença e ao tratamento, à função física, os aspectos psicológicos e os aspectos sociais, os 

associados à família ou ao trabalho e os econômicos. (FERREIRA, 2008 CIANCIARULLO, 

1998, p. 235-54) 

          A qualidade de vida não equivale ao bem estar ou felicidade individual, mas à 

satisfação global. Refere-se a bem estar social. A qualidade de vida é o modelo social do grau 

em que se satisfazem as necessidades numa sociedade ou comunidade. (SETIÉN, 1993, 

p.113-49). Logo, compreender o significado da qualidade de vida para cada paciente, torna-se 

indispensável para uma atuação otimizada da equipe multiprofissional e a implementação de 

cuidados e prescrições de enfermagem que tenham repercussão efetiva na vida do paciente e 

sua família.  

          Apesar do paciente ser responsável pela sua aderência ao tratamento, o processo 

também pode ser entendido como um trabalho conjunto com a equipe de profissionais, 

familiares e amigos envolvidos direta ou indiretamente no tratamento. A interação entre a 

equipe de saúde e o paciente também é fundamental para melhor adesão terapêutica.  

          O aprimoramento dos métodos diagnósticos e de tratamento levou ao aumento do 

número de sobreviventes, o que fez a atenção da comunidade científica se voltar para as 

consequências dos novos tratamentos sobre qualidade de vida dos pacientes/ sobreviventes. 
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(HOLLAND, 1998) Estes pacientes passaram a viver mais tempo com vários problemas e 

morbidades desencadeados pelo câncer e/ou tratamentos relacionados. (CICONELLI, 2003) 

          O câncer e os tratamentos relacionados a estes têm sustentado um forte estigma, 

persistindo ainda sobre eles velhas atitudes fatalistas. Entretanto, devido ao avanço nos 

métodos de tratamento e ao aumento na sobrevida, tem ocorrido uma redução desse 

pessimismo. Porém, a cada avanço realizado, criam-se também novos efeitos e problemas 

com os quais os pacientes terão de aprender a lidar. Existem os custos e os benefícios, existem 

questões pertinentes ao indivíduo e ao contexto no qual este está inserido. (HOLLAND, 1998) 

          Uma avaliação da qualidade de vida pode ajudar a identificar pacientes com elevado 

risco de desenvolver problemas psicológicos e ter dificuldades de adaptação. Os dados 

coletados são importantes indicadores da eficácia e impacto de determinados tratamentos. 

(SEIDL, 2004) 

          Avaliações de qualidade de vida são necessárias tanto nos tratamentos curativos quanto 

nos paliativos. Ao coletarmos informações a este respeito temos uma base para guiar as 

estratégias terapêuticas, procurando colaborar com o paciente para alcançar uma qualidade de 

vida o mais próximo do normal possível. Assim como, também podemos estar mais atentos 

aos aspectos que possam ter sofrido interferências secundárias da doença, identificando 

aqueles que devem ser trabalhados com maior ênfase. (HOLLAND, 1998) 

          Julgamentos clínicos podem ser facilitados por dados referentes á qualidade de vida do 

indivíduo, trazendo informações quanto ao impacto físico e psicossocial que a doença está 

acarretando e permitindo conhecer melhor o paciente e sua forma de adaptação á condição 

atual.  

 

 
 Segundo, na análise dos dados de um estudo, a qualidade de vida pode ser vista sob 

dois ângulos: um em que ela tem menor peso do que a sobrevida; e outro, pelo qual 

dois paradigmas devem ser objetivamente expressos, para que possam medidos: a 

idéia popular do que é bom e as medidas do bem-estar individual. A preocupação 

com as essas medidas tem levado à validação de índices de qualidade de vida, com 

base na avaliação do estado físico geral, capacidade funcional (para o trabalho e 

atividades domésticas), interação social (no ambiente de trabalho e no familiar), 

função cognitiva (concentração e memória) e estado emocional (ansiedade e 

depressão). (KLIGERMAN,1999) 

 

 

          Os profissionais da saúde, pesquisadores, administradores e doentes têm confundido o 

conceito de qualidade de vida. Não se trata de uma sensação de bem-estar, mas sim da 

qualidade do estado de saúde, que pode ser diferentemente definida e percebida, por pacientes 

em uma mesma situação biomédica. Por outro lado, quando várias opções terapêuticas se 
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apresentam, o princípio bioético da autonomia requer que o paciente seja informado dos 

efeitos colaterais possíveis, permitindo-se que ele mesmo possa estabelecer os seus 

parâmetros de qualidade de vida associados a esses efeitos. Isto traz consequências para a 

avaliação da qualidade de vida nos estudos terapêuticos, razão por que se precisa dispor de 

índices que permitam comparar a qualidade de vida associada a cada uma dessas várias 

opções. 

          Em estudos experimentais, de acordo com Kligerman (1999), a inclusão da avaliação de 

resultados, em termos de qualidade de vida, aumenta a informação sobre a evolução da 

doença e a toxicidade dos tratamentos. A qualidade de vida pode se constituir em um fator 

prognóstico, e, se há necessidade de se estabelecer a relação entre o benefício e o custo do 

tratamento pesquisado. Urge assim, que busquemos determinar entre os doentes brasileiros 

quais os critérios de qualidade de vida que eles julgam relevantes, e encontrar índices que nos 

permitam aplicar tratamentos oncológicos de forma cada vez mais responsável e alinhada com 

a sua expectativa e o princípio bioético da autonomia. 

          Confiáveis e válidas ferramentas prognósticos têm sido desenvolvidos nos últimos 

anos, que pode ser usado prontamente à beira do leito de pacientes sob cuidados paliativos. A 

maior precisão ocorre com o uso de uma combinação decisões entre os instrumentos de 

caráter prognóstico com ferramentas de abordagem subjetiva e objetiva. 

 

2.3. MENSURAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM CUIDADOS PALIATIVOS 

 

          De acordo com Lyons (2009), medir a qualidade de vida é um aspecto importante que 

se maximize da qualidade de vida sendo o objetivo principal dos cuidados paliativos Vários 

estudos têm sido realizados na busca de instrumentos que auxiliem na mensuração da 

qualidade de vida, com o objetivo de avaliação da efetividade do tratamento das doenças 

oncológicas, no que tange as alterações que afetam diretamente a rotina dos pacientes com 

câncer.   

          O uso de escalas padronizadas e validadas para diferentes culturas é de grande utilidade 

na identificação de demandas e implementação de atenção mais adequada no campo dos 

cuidados paliativos. (FERREIRA 2007) 

          Resultados de medição são necessários para avaliar a qualidade do atendimento, 

aumentar o conhecimento sobre as experiências com câncer e terapias, e determinar a eficácia 

das intervenções dirigidas para melhorar os sintomas e a qualidade de vida em pesquisa e 
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atendimento clínico. A atenção recente na medição de resultados e pesquisa em ambientes de 

cuidados paliativos tem enfatizado a necessidade de incorporar os resultados relatados pelo 

paciente. (CAMERON et al, 2008) 

          Segundo Rudinicki (2007, p.350) “quanto maior o índice de qualidade de vida possui o 

paciente, melhor condições ele tem para enfrentar os estressores relacionados à doença.” 

Portanto, a qualidade de vida e os estressores provenientes da doença são fatores que 

interagem mutuamente, determinando a adesão e qualidade de vida do paciente frente à 

realidade da doença. 

          Segundo Zandonai (2010), “a realização de pesquisas sobre qualidade de vida em 

pacientes com câncer é fundamental para levantar os domínios afetados e planejar as 

intervenções de enfermagem para a reabilitação desses pacientes.”  

          A capacidade e eficácia de integrar o controle de sintomas, comunicação e prestação de 

cuidados de qualidade cedo e muitas vezes em o atendimento de pacientes com câncer e suas 

famílias, levando a uma  melhoria na sua qualidade e a duração da vida. O futuro da oncologia 

paliativa dependerá da geração contínua de investigação sobre a prestação de cuidados 

paliativos individualizados e políticas públicas que forneçam o cuidado centrado no paciente 

baseado em evidências. (EPSTEIN, 2012) 

 

 

 2.3.1. Palliative performance Scale (PPS) 

 

          Em 1996, o Victoria Hospice, no Canadá, desenvolveu um instrumento de avaliação de 

performance com base no Karnosfky Performance Status e adaptado aos cuidados paliativos. 

Trata-se da Palliative Performance Scale. (PPS).  Em 2002, aperfeiçoou a escala, agregando 

texto de instruções e definições. O PPS, uma versão modificada da escala de Karnofsky, tem 

demonstrado potencial para prognóstico de sobrevida dos pacientes de cuidados paliativos. 

          A Palliative Performance Status (PPS) é baseada em um semelhante premissa de que a 

KPS e é completado por um profissional de saúde. A versão original, que consiste de uma 

escala unidimensional (ANDERSON, 1996).           

 

 

 Cinco domínios são avaliados com o PPS: deambulação, atividade e evidência de 

doença, auto-cuidado, o consumo e o nível de consciência. Suas pontuações variam 

a partir de 10% a 100%, com uma pontuação de 0%, indicando a  morte, 10% 

indicando um paciente totalmente restrito ao leito incapaz de fazer qualquer 
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atividade e precisa de suporte total, e 100%, indicando que o paciente é capaz de 

exercer uma atividade normal e ao trabalho sem qualquer cuidados especiais. 

(WENG et al, 2009) 

 

 

          A PPS tem sido usada na tomada de decisões em cuidados paliativos e é fundamental 

que seja utilizada a cada consulta, visita ou internação e resulte em um plano de cuidados ao 

paciente e a família.  

          É necessário ter clareza das manifestações clínicas referente a neoplasia em questão, 

dos problemas gerados, das necessidades, da evolução em que se encontra e da possibilidade 

de antever e prevenir novos eventos referentes a ela. 

          Enfermeiros que estão bem informados sobre os resultados de mensuração da qualidade 

de vida do paciente oncológico sob cuidados paliativos estão em uma posição melhor para 

planejar e tomar decisões sobre as melhores opções para medir a eficácia das intervenções e 

do bem-estar geral dos seus pacientes. 

 

2.3.2. McGill Quality of Life Questionnaire-Cardiff Short (MQOL) 

 

Com apenas 8 itens, do McGill Quality of Life Questionnaire, composto por 17 itens e 

abrange os domínios físico, psicológico, bem-estar existencial e apoio social e familiar.  

Por meio da análise dos dados, os autores concluíram que o MQOL-CSF é um 

instrumento simples, mas confiável para avaliar a qualidade de vida de pacientes em cuidados 

paliativos. (BALBONY, 20013) 

 

2.3.3. Functional Assessment of Chronic Illness Therapy –Pal (FACIT-PAL) 

 

Constitui-se como uma subescala de cuidados paliativos desenvolvida a partir do 

Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - G (FACT-G), instrumento genérico e 

multidimencional de avaliação da qualidade de vida, relacionada à saúde.  

Os autores do estudo concluíram que é um instrumento válido e confiável para 

avaliação da qualidade de vida de pacientes em cuidados paliativos. (MALONEY, 2013) 

 

2.3.4. European Organization for Research and Treatment of Cancer, EORTC QLQ-C15-

PAL 

Questionário de Qualidade de Vida para pacientes paliativos. Este instrumento é 

composto por 14 questões relacionadas à QV durante a última semana, com perguntas sobre 
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atividades, autonomia, falta de ar, dificuldade para dormir, fraqueza, cansaço, apetite, enjôos, 

constipação intestinal, dor, depressão, qualidade de vida global e o quanto a dor interfere na 

realização das atividades diárias (STEINMANN, 2012) O questionário já é validado pela 

EORTC e específico para avaliar a QV de pacientes com câncer em cuidados paliativos. 

 

2.3.5. European Organization for Research and Treatment of Cancer  (EORTC-QLQ-C30) 

O instrumento da EORTC-QLQ-C30 versão 3.0 em português, foi criado pela 

Organização Européia de Pesquisa e Tratamento do Câncer (EORTC) em 1986 e foi 

denominado de QLQ-C30, sendo disponível em três versões. A primeira versão contendo 36 

questões é de 1987, a segunda é de 1993 e a terceira, contendo 30 questões, é de 2000. Esse 

questionário no Brasil.  

O questionário contém 30 itens compostos por escalas com múltiplos itens e medidas 

de item único, que visam refletir a multidimensionalidade do construto QV. Esse instrumento 

inclui cinco escalas funcionais (função física, função cognitiva, função emocional, função 

social e desempenho de papéis), três escalas de sintomas (fadiga, dor, náuseas e vômitos), 

uma escala de QV e saúde global, seis outros itens que avaliam sintomas comumente 

relatados por doentes com câncer (dispnéia, falta de apetite-anorexia, insônia, constipação e 

diarréia), escala de avaliação do impacto financeiro do tratamento e da doença. 
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  3. MÉTODO 

 

 

          Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, do tipo revisão integrativa da 

literatura. As pesquisas exploratórias proporcionam maior familiaridade com o problema, com 

o intuito de torná-lo mais explícito. Este tipo de pesquisa tem como finalidade o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições (FIGUEIREDO, 2004, p. 103). 

         Pesquisas exploratórias proporcionam uma visão geral acerca de determinado fato. 

Normalmente opta-se por este tipo de pesquisa quando o tema escolhido é pouco explorado e 

torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis, sendo necessária a 

realização de uma investigação mais ampla, constituindo então, a primeira etapa desta 

investigação (GIL, 2008, p.27).  

          Já as pesquisas do tipo descritivas têm como principal objetivo descrever as 

características de determinada população ou fenômeno, ou estabelecer relações entre variáveis 

através da utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, podendo ainda, não 

somente estabelecer as relações entre variáveis, mas determinar a natureza desta relação (GIL, 

2008, p.28; FIGUEIREDO, 2004, p. 105).  

          As pesquisas descritivas, juntamente com as exploratórias, pretendem descrever com 

exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade (GIL, 2008, p.27). Uma pesquisa 

quantitativa é aquela que se apropria da análise estatística para o tratamento dos dados, 

utilizada quando se pretende realizar um estudo exploratório para um conhecimento mais 

profundo do problema ou objeto de pesquisa, bem como nos estudos de análise de 

desempenho (FIGUEIREDO, 175) 

Como iniciativas no campo da prática baseada em evidências há um rigor maior 

quando se objetiva realizar um estudo por meio da revisão de literatura integrativa. Na 

tentativa de assegurar conteúdos científicos mais fidedignos Durante a década passada houve 

uma proliferação de todos os tipos de pesquisas em revisões na qual tem contribuído para 

métodos mais sistemáticos e rigorosos. (WHITEMORE, 2005) 

Para o desenvolvimento desta revisão integrativa optou-se pela proposta de Ganong na 

qual permeia as seguintes etapas segundo Ganong (1987). 
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1) identificação da hipótese ou questão norteadora – consiste na elaboração de uma 

problemática pelo pesquisador de maneira clara e objetiva, seguida da busca pelos descritores 

ou palavras-chaves; 

 2) seleção da amostragem – determinação dos critérios de inclusão ou exclusão, momento de 

estabelecer a transparência para que proporcione profundidade, qualidade e confiabilidade na 

seleção;  

3) categorização dos estudos – definição quanto à extração das informações dos artigos 

revisados com o objetivo de sumarizar e organizar tais informações;  

4) avaliação dos estudos – a análise dos dados extraídos deverá ser de forma crítica; 5) 

discussão e interpretação dos resultados – momento em que os principais resultados são 

comparados e fundamentados com o conhecimento teórico e avaliação quanto sua 

aplicabilidade;  

6) apresentação da revisão integrativa e síntese do conhecimento – deve-se contemplar as 

informações de cada artigo revisado de maneira sucinta e sistematizada demonstrando as 

evidências encontradas. 

 Para avaliar a estrutura dos artigos selecionados, foi utilizado um instrumento 

denominado STROBE (Strengthening the Reporting of Observational studies in 

Epidemiology), que visa melhorar os resultados de pesquisa (“Strobe –Aprimorando a 

Apresentação de Resultados de Estudos Observacionais em Epidemiologia”). 

Os itens que compõem o STROBE são relacionados a informações que deveriam estar 

presentes no título, resumo, introdução, metodologia, resultados e discussão de artigos 

científicos que descrevem estudos observacionais. (MALTA, 2010).  Dezoito itens são 

comuns a estudos de coorte, caso-controle e estudos seccionais e quatro itens são específicos 

para cada um desses três desenhos de estudo.  

Ainda conforme Malta (2010) a iniciativa STROBE oferece um modelo que poderá ser 

seguido por autores de estudos observacionais e que objetiva contribuir para um relato mais 

adequado desses estudos e, consequentemente, facilitara leitura crítica dessas publicações. 
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3.1. A COLETA DE DADOS 

 

          Para a determinação da amostra, foi realizada busca por artigos científicos publicados 

em periódicos indexados nas bases eletrônicas de dados LILACS e MEDLINE da Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS) e nas bases de dados LILACS E MEDLINE do PUBMED. Para tal 

foram estabelecidos os seguintes descritores DECs: qualidade de vida, cuidados paliativos, 

questionários e enfermagem. No PUBMED foram utilizados os seguintes MeSH terms: 

palliative care, quality of live, medical oncology e questionnaires. Foi utilizado o operador 

booleano “and” nas pesquisas.  

Foram critérios de inclusão: a) idioma: português, inglês, espanhol e francês, b) 

recorte temporal de 10 anos (2004 a 2014) c) aderência à temática: oncologia, instrumentos de 

mensuração de qualidade de vida e cuidados paliativos. 

Foram critérios de exclusão: a) instrumentos de avaliação de qualidade de vida que 

não fossem utilizados em pacientes oncológicos sob cuidados paliativos b) análise de 

qualidade de vida que não por ferramentas validadas. 

A questão norteadora definida foi: quais as evidências disponíveis na literatura sobre 

ferramentas de análise de qualidade de vida em pacientes oncológicos sob cuidados 

paliativos? 

Essa seleção e número de artigos atende às recomendações da literatura, de serem 

incluídos, no mínimo, 30% dos artigos que atendam os critérios de inclusão estabelecidos. 

(GANONG, 1987).   
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4. RESULTADOS 

 

 Os resultados a seguir serão apresentados em duas partes: aspectos do estudo e 

aspectos dos instrumentos de qualidade de vida. 

 

4.1. ASPECTOS DO ESTUDO 

 

Todos os artigos selecionados configuram-se como estudos de investigação 

metodológica, os quais apresentam diferentes meios para provar hipóteses, métodos de coleta 

de dados e medidas e técnicas de análise de dados. 

Através desta revisão de literatura integrativa, foram identificados na BVS 27 artigos 

científicos. Deste total houve 16 não aderências ao tema. Então, 7 publicações focavam no 

cuidador ou familiar, 7 publicações não eram com pacientes oncológicos e 2 publicações 

abordavam QV da equipe. Logo houve 11 aderências ao tema e foram expostos pelo método 

Ganong no quadro 1. 

No Pubmed, foram encontrados 13 estudos. Deste total houve 5 não aderências ao 

tema. Então, 2 estudos não mensuravam qualidade de vida, 1 estudo não era sobre cuidados 

paliativos, 1 estudo enfocava o cuidador, 1 estudo abordava QV da equipe. Logo houve 8 

aderências ao tema e foram expostos pelo método Ganong no quadro 2. 

Contudo, dos 38 artigos iniciais, 19 (50%) foram selecionados pra serem analisados e 

compor a presente revisão integrativa. Seguindo a prerrogativa de ter mais de 30% de 

aderências do total analisado. Todos os estudos foram analisados seguindo o checklist do 

STROBE com uma média de 73,67% de cumprimentos itens propostos. O pior resultado foi 

de 49,3% de cumprimento do checklist e o melhor foi de 91% de itens checados corretamente. 

O nível das publicações referentes a temática foi bastante satisfatório. 
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QUADRO 1: Relação de estudos incluídos na revisão de literatura, segundo dados de publicação entre 

os anos 2004-20014 - Pubmed 

Ano Título Autor Base de 

dados 

Periódico Quális Instrumento 

abordado 

2012 Palliative care 

outcomes in 

surgical oncology patie

nts with advanced 

malignancies: a mixed 

methods approach. 

Wallen GR et 

al 

MEDLINE Quality 

of Life Res

earch. 

A2 -APACHE II 

-GPS 

-SDS 

-CES-D 

2012 Prospective evaluation 

of quality of life effects 

in patients 

undergoing palliative r

adiotherapy for brain 

metastases. 

Steinmann D. 

et al 

MEDLINE BMC 

Cancer 

A2 -EORTC QLQ 

C15-Pal 

-EORTC QLQ 

BN 20 

-KPS 

-QLQ 

-ESAS 

-EORTC QLQ 

LC13 

-FACT Br 

-ECOG 

2012 Electronic patient-

reported outcome 

systems 

in oncology clinical 

practice. 

Bennett AV et 

al 

MEDLINE CA Cancer -------- - PRO 

2013 Interdisciplinary pallia

tive care intervention 

in metastatic non-

small-cell lung cancer. 

Koczywa SM 

et al 

MEDLINE Clinical of 

Lung 

Cancer 

A2 -KPS 

-FACIT Sp12 

-LCS 

2013 Provision of spiritual 

support to patients with 

advanced cancer by 

religious communities 

and associations 

with medical care at 

the end of life. 

Balbony TA et 

al 

MEDLINE JAMA 

Internation

al 

Medicine 

A1 -McGill QOL 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22101861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22101861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22101861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22101861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22101861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22101861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22780988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22780988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22780988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22780988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22780988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22780988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22811342
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22811342
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22811342
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22811342
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22811342
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23871439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23871439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23871439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23871439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649656
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2013 Patient perspectives on 

participation in the 

ENABLE II 

randomized controlled 

trial of a concurrent 

oncology palliative 

care intervention: 

benefits and burdens. 

Maloney CM 

et al 

MEDLINE Palliative 

Medicine 

A2 -FACIT-Pal 

-KPS  

-ESAS 

2013 Oncology nurses 

recognition of 

supportive care needs 

and symptoms of their 

patients undergoing 

chemotherapy 

Nakaguchi T 

et al 

MEDLINE Japanese 

Journal of 

Clinical 

Oncology 

B1 -SCNS-SF34 

-EORTC QLQ 

C30 

-HADS 

2013 Why is 

spiritual care infrequen

t at the end of life? 

Spiritual care percepti

ons among patients, 

nurses, and physicians 

and the role of 

training. 

Balboni, MJ et 

al 

MEDLINE Journal of 

Clinical 

Ocology 

B1 -KPS 

QUADRO 2: Relação de estudos incluídos na revisão de literatura, segundo dados de publicação entre 

os anos 2004-2014 (Biblioteca virtual de Saúde - BVS) 

Ano Título Autor Base de 

dados 

Periódico Quális Instrumentos 

abordados 

2008 Medir qualidade de 

vida em cuidados 

paliativos. 

Ferreira LP, 

Pinto AN. 

LILACS Acta 

Medica 

Portuguesa 

B1 -POS  

-EORTC QLQ 

C30 

- KPS 

-ECOG 

-FLIC  

-TIQ 

-FACIT  

-HQLI 

-MQOL  

-ESAS  

-STAS  

-AQEL  

-QUAL-E 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22573470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22573470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22573470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22573470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22573470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22573470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22573470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22573470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23248245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23248245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23248245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23248245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23248245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23248245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23248245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23248245


35 
 

2008 Mesuring patient 

oriented outcomes in 

palliative care: 

Funcionality and 

quality of life. 

 

Cameron CG e 

al. 

MEDLINE Clinical 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

B3 -KPS 

-PPS  

-EORTC QLQ 

C30 

-EORTC QLQ 

C15-Pal 

-FACT-G 

-McGILL QOL 

-SEIQOL-LF59 

2009 Reability and validity 

of the hospice quality 

of life scale for Korean 

câncer patients. 

Kim SH et al MEDLINE Journal of 

Pain and 

Symptom 

Manage 

A2 -HQLS  

-MQLS 

-MQOL 

-ECOG  

-EORTC QLQ 

C30  

-EORTC QLQ 

C15-Pal 

2009 Reability and validity 

of the Functiona 

Assessment of Chronic 

Illness Therapy- 

Palliative Care 

(FACIT-Pal) Scale 

Lyons et al MEDLINE Journal of 

Pain and 

Symptom 

Manage 

A2 -KPS  

-FACIT-Pal 

2009 Prediction of survival 

time in advanced 

câncer: a prognostic 

scale for chinese 

patients 

Zhou L et al MEDLINE Journal of 

Pain and 

Symptom 

Manage 

A2 -KPS 

-QOLS (Chinese 

version) 

2009 Predictinc Survival 

with the Palliative 

Performance Scale in a 

hospice and palliative 

care program 

Weng LC et al MEDLINE Journal of 

Pain and 

Symptom 

Manage 

A2 -PPS 

-KPS 

2010 Fatores relacionados à 

qualidade do processo 

de morrer na pessoa 

com câncer 

Venegas ME, 

Alvarado SO 

LILACS Revista 

Latino-Am 

enfermage

m 

A1 -QODD 

-QPM 

2010 Impact of caregiver 

burden of a patient-

focused palliative care 

O´Hara RE et 

al 

MEDLINE Palliative 

and 

Suporttive 

B2 -FACIT -Pal  

-ESAS 

-CES-D 
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Os estudos foram desenvolvidos em sua maioria nos Estados Unidos (47,4%), em três 

países da Europa Ocidental (21,2%), na América do Sul (10,6%), em países asiáticos (10,6%) 

e na Oceania (5,3%). (Gráfico 1). Houve apenas uma publicação realizada no Brasil. A maior 

parte encontra-se em periódicos da área temática cuidados paliativos e/ou dor (42,10%), 

seguida por periódicos sobre oncologia (31,58%), publicações médico-clínicas (21,05%) 

depois aos periódicos relacionados à qualidade de vida (5,26%). 

 

intervention for patiens 

with advanced cancer. 

Care 

2010 Controle dos sintomas 

e intervenção 

nutricional. Fatores que 

interferem na qualidade 

de vida de pacientes 

oncológicos 

Silva B P et al MEDLINE Revista 

Dor 

B3 -EORTC QLQ 

C15 Pal 

-ECOG 

2013 Patients and staff 

perceptions of cancer 

patients quality of life 

 

Hladschi-

Kermer B et al 

MEDLINE European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

A1 -EORTC QLQ 

C15-Pal 

2013 Profile and predictors 

of global distress: Can 

the DT (distress 

thermometer) guide 

nursing practice in 

protate cancer? 

Lotfi-Jam K et 

al 

MEDLINE Palliative 

and 

Supportive 

care 

B2 -EPIC 26 

-SCNS- SF34 

-CaTS  

-HRQOL 
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Gráfico 1: Percentual das publicações analisadas por país 

 

Grande parte das publicações consultadas são advindas de periódicos com grande 

impacto na comunidade científica, sendo mais de 50% delas com quális dos periódicos A1e 

A2 (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2: Percentual dos quális dos periódicos analisados 

 

Observou-se de acordo com o gráfico 3 que houve nos últimos seis anos (2009-2014) 

um aumento considerável com relação ao volume de publicações sobre a temática que 

envolve os instrumentos de mensuração de qualidade de vida em CP (n=17).  Comparando 
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com os cinco anos anteriores (2004 a 2008), no qual foram publicados apenas dois estudos 

sobre a temática. Notou-se então, que a proporção foi 850% maior neste comparativo. 

 

 

Gráfico 3: Percentual do quantitativo anual dos artigos de revisão de literatura. 

 

Grande parte dos artigos utilizados nesta revisão integrativa pertencia a base de dados 

Medline (n=17), como mostra o gráfico 3. Com isso foi percebido que o fluxo de publicações 

adaptadas ao nosso idioma ainda está bastante insatisfatório. O que sustenta este argumento 

também são os dados do gráfico 4 que mostra a quantidade de publicações por país.  

 

 

Gráfico 3: Percentual de publicações nas bases de dados analisadas (BVS e PUBMED) 
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4.2. ASPECTOS DOS INTRUMENTOS DE QUALIDADE DE VIDA ANALISADOS: 

 

 Foi observado através das presentes investigações bibliográficas que os instrumentos 

de qualidade de vida mais comuns são o KPS (Karnofsky Pesrformance Scale),  instrumentos 

do sistema EORTC QLQ (European Organization Research and Treatment of Cancer – 

Quality of life questionnaire), do sistema FACIT ( Funcional Assessment of Cancer Therapy) 

e  do sistema MQOL (McGill Quality of Life Questionnaire. 

 

  

Segundo o estudo as ferramentas de avaliação de qualidade de vida possuem 

majoritariamente (65,8%) abordagem multidimensional; seguido pela abordagem sintomática 

(18,42%) e por último (7,89%) com abordagem funcional. Foram identificadas ainda outros 

tipos de abordagens como prognóstica e espiritual. (gráfico 5) 

TABELA 1: Ranking dos 10 instrumentos de avaliação de qualidade de vida mais frequentes de acordo com a 

análise do presente estudo. 

Instrumento de mensuração de qualidade de vida Frequência Proporção 

KPS (Karnofsky Pesrformance Scale)  8 10,81% 

EORTC QLQ C30 (European Organization Research and 

Treatment of Cancer – Quality of life questionnaire) 

5 6,75% 

EORTC QLC C15-Pal (European Organization Research and 

Treatment of Cancer – Quality of life Questionnaire – 

Palliative Care) 

5 6,75% 

MQOL (McGill Quality of Life Questionnaire) 5 6,75% 

ESAS (Edmontom Symptom Assessment System) 5 6,75% 

ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 4 5,40% 

SCNS (Supportive Care Needs Survey) 4 5,40% 

CES-D (Center of Epidemiologic Studies Depression Scale) 3 4,05% 

FACIT-Pal (Funcional Assessment on Chronic Illness 

Therapy – Palliative Care) 

3 4,05% 

FACT- G (Funcional Assessment of Cancer Therapy – 

General) 

2 2,70% 

FLIQ (Funcional Living Index Cancer) 2 2,70% 

PPS (Palliative Pesformance Scale) 2 2,70% 
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Gráfico 5: Tipos de abordagem dos instrumentos de qualidade de vida analisados 

 

Não houve grandes discrepâncias ao se determinar o tipo de especificidade. Os valores 

apresentados foram: de 28,9% correspondentes a modelos de ferramentas de avaliação de 

qualidade de vida específicas para pacientes oncológicos, seguido de 26.3% de modelos de 

ferramentas específicas para pacientes sob cuidados paliativos, ainda, 26,3% de modelos 

inespecíficos e, por último, com 18,4% de ferramentas específicas para pacientes oncológicos 

sob cuidados paliativos. (Gráfico 6 e tabela 2) 

 

 

Gráfico 6:Tipos de ferramentas de avaliação de qualidade de vida quanto a especificidade. 
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TABELA 2: Proporção dos instrumentos de qualidade de vida analisados, por especificidade 

ESPECIFICIDADE Frequência (N)  Proporção (%) 

Modelos inespecíficos 10 26,31 

Modelos específicos para pacientes oncológicos 11 28,95 

Modelos específicos para pacientes sob cuidados paliativos 10 26,31 

Modelos específicos para pacientes oncológicos sob cuidados 

paliativos 

7 18,42 

 

No quesito adaptação/ originalidade foi verificado que a grande maioria (71%) são 

modelos originais e 28,9% dos instrumentos são versões que surgiram para adaptar um 

modelo preexistente conforme expõe o gráfico 7. 

 

 

 

Gráfico 7: Proporção de ferramentas originais versus ferramentas adaptadas 
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5.DISCUSSÃO 

 

 

5.1. QUANTO A PESQUISA 

   

Através desta revisão de literatura integrativa, foram identificados em 19 artigos 

científicos. Estas publicações abordaram 38 diferentes instrumentos que foram utilizados para 

avaliar qualidade de vida em pacientes oncológicos sob cuidados paliativos.  

Grande parte das publicações consultadas são advindas de periódicos com forte 

impacto na comunidade científica, sendo mais de 50% delas com qualis A1e A2 Os resultados 

obtidos através do checklist STROBE também foram bastante positivos, sendo evidenciado, 

então que o padrão das publicações acerca dos resultados de utilização dos instrumentos de 

qualidade de vida em CP oncológicos  

Observou-se nos últimos seis anos (2009-2014) um aumento considerável com relação 

ao volume de publicações sobre a temática que envolve os instrumentos de mensuração de 

qualidade de vida em CP (n=17).  Comparando com os cinco anos anteriores (2004 a 2008), 

no qual foram publicados apenas dois estudos sobre a temática. Notou-se então, que a 

proporção foi 850% maior neste comparativo. Logo, salienta-se o impacto positivo que tais 

instrumentos exercem na abordagem prática. (STEINMANN, 2012; NAKAGUCHI,2013; 

LYONS, 2009; ESPINOZA 2012). 

 Grande parte dos artigos utilizados nesta revisão integrativa pertencia a base de dados 

Medline. Com isso foi percebido que o fluxo de publicações adaptadas ao nosso idioma ainda 

está escasso. O que sustenta este argumento também são os dados do gráfico 4 que mostra a 

quantidade de publicações por país. Os estudos foram desenvolvidos nos Estados Unidos 

(47,4%), em três países da Europa Ocidental (21,2%), na América do Sul (10,6%), em países 

asiáticos (10,6%) e na Oceania (5,3%). Houve apenas uma publicação realizada no Brasil. 

Comparado com o volume de publicações dos outros países, os Estados Unidos têm investido 

em pesquisas sobre a temática maciçamente. Acredita-se que isto ocorra em função gran des 

centros de pesquisas e clínicos em oncologia serem norte -americanos.  
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5.2. QUANTO AOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA 

PARA  PACIENTES COM CÂNCER SOB ASSISTÊNCIA PALIATIVA 

 

 Para Steinmann (2012) qualidade de vida atualmente é considerado um importante 

ponto chave nos estudos em oncologia e essencial para avaliação de diferentes opções 

terapêuticas. Conhecimento sobre a associação saúde-qualidade-de-vida ajudam médicos 

enfermeiros, pacientes e até membros da família a ter um melhor entendimento sobre os 

resultados dos pacientes com câncer e tomar decisões mais apropriadas.  

Contudo, antes de selecionar as ferramentas de mensuração para uso no gerenciamento 

dos cuidados paliativos, os enfermeiros oncológicos devem considerar o propósito destes 

instrumentos. Existem muitas escalas que são focadas em outros contextos e se forem 

simplesmente aplicadas neste tipo de cliente que estamos abordando serão insuficientes.  Até 

mesmo a temática da nossa discussão passa por vária classificações, já que existem vários 

tipos de câncer e vários estadiamentos para o mesmo. Por isso, a análise de qualidade de vida 

do paciente oncológico deve ser bastante sondada. 

As ferramentas de abordagem funcional (quadro 3) avaliam o indivíduo de acordo com 

sua mobilidade, consciência e capacidade de desempenhar algumas atividades. São 

importantes  bastante sucintas e têm ainda um potencial prognóstico (WENG, 2009; 

STEINMANN 2012, ZHOU, 2009) e identificam quais pacientes que precisam de 

assessoramento maior, no entanto não atendem quesitos emocionais e nem graduam sintomas 

específicos.  

No Brasil as escalas como ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group), KPS 

(Karnofsky  Performance Scale) e PPS (Palliative Pesformance Scale) são bastante difundidas 

e validadas, porém existem outras escalas que têm abordagens mais completas para o contexto 

de assistência paliativa em pacientes oncológicos. 

 

 QUADRO 3: Instrumentos de avaliação de qualidade de vida com abordagem funcional 

ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 

KPS (Karnofsky  Performance Scale) 

PPS (Palliative Pesformance Scale) 

 

Com relação aos instrumentos de avaliação de qualidade de vida com abordagem 

sintomática nota-se que são importantes para avaliar e intervir em sintomas específicos ou 
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sintomas relacionados a tipos de câncer específico como por exemple, a escala CES-D 

(Center of Epidemiologic Studies Depression Scale) que avalia sintomas de acometimentos 

psicológicos (WALLEN et al, 2012) e a  EPIC-26 (Expanded Prostate Cancer Index 

Composite) que evidencia sintomas voltados para o câncer de próstata. 

Para Venegas (2010) os programas de cuidados paliativos devem estar principalmente 

dirigidos para intervenções específicas do manejo dos sintomas, ou dos problemas que 

possam ser apresentados, para melhorar a qualidade de vida no final da vida. Contudo se 

propõe conforme as políticas de manutenção de qualidade de vida em cuidados paliativos a 

avaliação adequada dos sintomas para tratá-los oportunamente e ainda atuar preventivamente 

diante desses. No entanto, o controle de sintomas depende da qualidade assistência que a 

equipe multiprofissional desempenha que por muitas vezes se vê limitada pela falta de 

preparo em sua formação. 

Logo as escalas de abordagem sintomatológica são bastante defendidas, como 

apontam alguns estudos (LOTFI-JAM, HLADSCHI-KERMER, NAKAGUCHI; 2013), pois 

podem identificar casos de angústia, depressão e outros sintomas físicos os quais os pacientes 

muito se queixam.   

Ainda de acordo com Kermer (2013) profissionais dão muita importância sintomas 

psicológicos principalmente em pacientes do sexo masculino. Já Nakaguchi (2013) afirma que 

existem necessidades psicológicas que por vezes não são percebidas pelos enfermeiros 

oncologistas e os médicos oncologistas têm mais de dificuldade de comunicação com seus 

pacientes com relação a abordagem sintomática.  

Os sintomas podem estar associados ao estresse crônico, caracterizados por ativação 

do sistema neuro-endócrino e hipotalâmico que tendem a piorar muitas manifestações comuns 

no paciente com câncer, gerando repercussões não só na qualidade de vida ao final da vida 

mas em seu prognóstico. (VENEGAS ,2012) 

Publicações alegam (CAMERON, 2008; LYONS 2009; STEINMANN, 2012 e 

NAKAGUCHI, 2013) que a correlação de mais de um instrumento é fundamental para que o 

gerenciamento do cuidado seja personalizado e atenda o objetivo de manutenção de uma 

qualidade de vida satisfatória. 

Segundo Zhou (2009) é interessante a correlação de performance status com analise 

sintomática e status mental a fim de guiar a equipe. 

 

QUADRO 4: Instrumentos de avaliação de qualidade de vida com abordagem sintomática. 
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CES-D (Center of Epidemiologic Studies Depression Scale) 

EPIC-26 (Expanded Prostate Cancer Index Composite) 

ESAS (Edmontom Symptom Assessment System) 

GPS (Gracely Pain Scale) 

LCS (Life Closure Scale) 

HADS (Hospital Anxyety and Depression Scale) 

SDS (Symtom Distress Scale) 

 

No entanto, compreende-se que as necessidades e o sofrimento de pacientes fora de 

possibilidades de cura devem ser identificados de forma integral, para que possam ser 

implementadas medidas de alívio do sofrimento e melhora de sua qualidade de vida. Logo, os 

instrumentos de avaliação de qualidade de vida com abordagem multidimensional destacam-

se por integrar diversos parâmetros como: sintomatologia, aspectos sociais, espirituais, 

psicológicos e funcionais. 

Os instrumentos em questão ajudam a alinhar a equipe multiprofissional com relação 

comunicação, condutas e tomadas de decisão conforme concordam Lopes, Sillva, Wallen e 

Nakaguchi (2008, 2010, 2012 e 2013) 

A qualidade da comunicação usuário e equipe de saúde tiveram notoriedade em vários 

estudos. Um deles, Venegas (2010) salientou que a satisfação do cuidado se relaciona a 

melhor qualidade do processo de morrer. 

 

 

As variáveis qualidade da comunicação usuário/ equipe de saúde e satisfação 

do cuidado se relacionaram à melhor qualidade do processo de morrer. Isso tem 

transcendência clínica, confirmando a teoria que mostra que o fato de se estar perto da 

equipe de saúde, através de boa comunicação, poderia proporcionar elementos para 

enfrentar a situação que favoreceria melhor qualidade no processo de morrer. (IDEM, 

2010) 

 

 

 Então é vital favorecer a escuta ativa, para reconhecer os problemas dos pacientes em 

seus diversos aspectos: físicos, sociais, psicológicos e espirituais e propor soluções em 

conjunto com a família enfatizando os cuidados ao final da vida.  

As equipes de saúde como recursos competentes podem intervir para potenciar o 

paciente ou intervir no ambiente que está inserido obtendo melhora na qualidade do morrer.  

 

QUADRO 5: Instrumentos de avaliação de qualidade de vida com abordagem multidimensional. 
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AQEL (Assesssment of Quality of Life at End of Life) 

EORTC QLQ BN20 (European Organization Research and Treatment of Cancer – Quality of life 

Questionnaire – Brain Cancer 

EORTC QLQ C15 Pal (European Organization Research and Treatment of Cancer – Quality of life 

Questionnaire – Palliative Care) 

EORTC QLQ C30 (European Organization Research and Treatment of Cancer – Quality of life 

questionnaire) 

EORTC QLQ LC 13 European Organization Research and Treatment of Cancer – Quality of life 

Questionnaire – Lung Cancer) 

FACIT-Br (Funcional Assessment on Chronic Illness Therapy – Brain Cancer) 

FACIT- Pal (Funcional Assessment on Chronic Illness Therapy – Palliative Care) 

FACT- G (Funcional Assessment of Cancer Therapy – General) 

FLIQ (Funcional Living Index Cancer) 

HQLI  (Hospice quality of Life Index) 

HQLS (Hospice Quality of Life Index) 

HRQOL (Health Ralated Quality of Life) 

MQLS (McMaster Quality of Life Scale) 

MQOL (McGill Quality of Life Questionnaire) 

POS (Palliative Care Outcome Scale) 

QDP (Quality of /dying Proccess) 

QLQ (Quality of Life Questionnaire) 

QOLS (Quality of Life Scale) 

QUAL-E (Quality of Life at End of Life) 

QUODD (Quality of Dying na Death) 

SCNS-LF-59 (Supportive Care Needs Survey – Long Form) 

SCNS-SF-34 (Supportive Care Needs Survey – Short Form) 

SEIQOL (Schedule for the Evaluation of Quality of life) 

STAS (Support Team Assessment Scale) 

TIQ (Therapy Impact Questionnaire) 

 

Para que seja possível utilizar um instrumento que seja capaz de mensurar e fornecer 

informações na abordagem prática e clínica do paciente com câncer sob cuidados paliativos, é 

importante que tal instrumento seja condizente com o público alvo. Logo, este precisa ser 

adaptado socialmente, economicamente e culturalmente além de ter validação vigente; 

(NAKAGUCHI 2013; STEINMANN, 2012; CAMERON, 2008).  Segundo Kim et al (2009) 

existem evidências sobre grandes diferenças culturais  a respeito do fim de vida. 
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De acordo com os resultados obtidos após revisão de literatura, percebemos que a 

maior parte (71%) dos instrumentos analisados são originais, ou seja, não foram adaptados de 

nenhum outro instrumento (Tabela 2) (Gráfico 5). 

Os quadros 6 e 7 mostram a relação dos instrumentos que foram evidenciados pelas 

publicações. O quadro 6 mostra a relação dos modelos genéricos validados (novos 

instrumentos) e o quadro 7 mostra os modelos que vieram da adaptação de algum instrumento 

preexistente (29%). Para alguns pesquisadores, a adaptação é pouco necessária. No caso da 

PPS (Palliative Pesformance Scale) em que Weng et al (2009) afirma que testes estatísticos 

evidenciaram que não há diferenças entre grupos étnicos e raciais.  

 

QUADRO 6: Modelos de instrumentos de qualidade de vida genéricos validados 

APACHE II (Acute Phisiology and Chronic Health Disease Classification System) 

AQEL (Assesssment of Quality of Life at End of Life) 

CaTS (Cancer Treatment Scale) 

CES-D (Center of Epidemiologic Studies Depression Scale) 

ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 

ESAS (Edmontom Symptom Assessment System) 

FLIQ (Funcional Living Index Cancer) 

GPS (Gracely Pain Scale) 

HADS (Hospital Anxyety and Depression Scale) 

HQLI (Hospice Quality of Life Index) 

HRQOL (Health Ralated Quality of Life) 

KPS (Karnofsky Performance Scale) 

LCS (Life Closure Scale) 

MQLS (McMaster Quality of Life Scale)  

MQOL (McGill Quality of Life Questionnaire) 

POS (Palliative Care Outcome Scale) 

QDP (Quality of /dying Proccess) 

QLQ (Quality of Life Questionnaire) 

QOLS (Quality of Life Scale) 

QUAL-E (Quality of Life at End of Life) 

QUODD (Quality of Dying na Death) 

SEIQOL (Schedule for the Evaluation of Quality of life) 

EPIC-26 (Expanded Prostate Cancer Index Composite)  

SCNS-LF-59 (Supportive Care Needs Survey – Long Form) 

SDS (Symtom Distress Scale) 

STAS (Support Team Assessment Scale) 
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QUADRO 7: Modelos de instrumentos de qualidade de vida adaptados 

EORTC QLQ BN20 (European Organization Research and Treatment of Cancer – 

Quality of life Questionnaire – Brain Cancer) 

EORTC QLQ C15 Pal (European Organization Research and Treatment of Cancer – 

Quality of life Questionnaire – Palliative Care) 

EORTC QLQ C30 (European Organization Research and Treatment of Cancer – 

Quality of life questionnaire) 

EORTC QLQ LC 13 (European Organization Research and Treatment of Cancer – 

Quality of life Questionnaire – Lung Cancer 

TIQ (Therapy Impact Questionnaire) 
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FACT- G (Funcional Assessment of Cancer Therapy – General) 

FACIT-Br (Funcional Assessment on Chronic Illness Therapy – Brain Cancer) 

FACIT- Pal (Funcional Assessment on Chronic Illness Therapy – Palliative Care) 

FACIT- Sp12 (Funcional Assessment on Chronic Illness Therapy – Spiritual Well 

Being) 

SCNS-SF-34 (Supportive Care Needs Survey – Short Form) 

PPS (Palliative Pesformance Scale) 

HQLS ((Hospice Quality of Life Scale) 

 

Não necessariamente todos os instrumentos analisados foram propostos 

exclusivamente para abordar cuidados paliativos em oncologia, conforme a tabela 4 e o 

gráfico 7, anteriormente mencionados. Nos estudos analisados, existem modelos (26%) que 

são inespecíficos para oncologia e/ou cuidados paliativos, mas que são aplicáveis para estimar 

parâmetros importantes ao indivíduo com câncer ou sob assistência de saúde no fim de vida.  

(Quadros 8 a 11) 

Há alguns instrumentos que abordam qualidade de vida em pacientes com câncer de 

uma maneira mais global. Como é o caso do FACT- G (Funcional Assessment of Cancer 

Therapy – General) (CAMERON, 2008), 

Algumas ferramentas são direcionadas aos pacientes com um tipo de câncer 

específico, como mostrou 29% dos estudos analisados (quadro 8). Segundo Kokywas e Kim 

(2013, 2009) há necessidade de desenvolvimento de modelos de assistência paliativa e 

avaliação de qualidade de vida específicos para diferentes modalidades de doença.  

Estes questionários são interessantes, pois abordam um contexto sintomático 

totalmente direcionado. Por exemplo, o FACIT-Br (Funcional Assessment on Chronic Illness 

Therapy – Brain Cancer) é um instrumento para pacientes com câncer cerebral 

(STEINMANN, 2012).  Este além de indagar os padrões multidimensionais sobre qualidade 

de vida, também avalia quesitos específicos comuns dos tumores cerebrais como convulsões, 

memória, padrão de concentração, manutenção da audição, avaliação de atividades rotineiras 

como: dirigir, ler, escrever, etc.  

 

 

QUADRO 8: Instrumentos de avaliação de qualidade de vida específicos 

para pacientes oncológicos. 

CaTS (Cancer Treatment Scale) 
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Existe também uma gama de ferramentas de QDV, 26% das publicações envolvidas, 

(quadro 9) que são focadas em assistência paliativa e que são aplicáveis em uma série de 

doenças crônicas, a qual o câncer está incluído, como por exemplo o FACIT- Pal (Funcional 

Assessment on Chronic Illness Therapy – Palliative Care). (LYONS, 2009) Este instrumento 

também é de abordagem multidimensional, no entanto, no critério sintomático avalia de 

maneira mais superficial, indagando sintomas como náuseas e vômitos que são comuns a 

diversos quadros clínicos.      

Observa-se também que houve o crescimento da utilização de instrumentos 

autoaplicáveis, (KIM, 2009) justificada pela possibilidade do paciente relatar, sob sua 

perspectiva, o que, de fato, lhe acontece e o que sente. Porém, a impossibilidade de o paciente 

responder o instrumento, em decorrência da evolução de suas condições clínicas, exige o 

desenvolvimento também da versão proxi (da equipe). (CORREIA, 2012) 

 

QUADRO 9: Modelos específicos para pacientes sob cuidados paliativos 

AQEL (Assesssment of Quality of Life at End of Life) 

ESAS (Edmontom Symptom Assessment System) 

FACIT- Pal (Funcional Assessment on Chronic Illness Therapy – Palliative 

Care) 

ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 

EORTC QLQ BN20 (European Organization Research and Treatment of Cancer 

– Quality of life Questionnaire – Brain Cancer 

EORTC QLQ C30 (European Organization Research and Treatment of Cancer – 

Quality of life questionnaire) 

EORTC QLQ LC 13 ( European Organization Research and Treatment of Cancer 

– Quality of life Questionnaire – Lung Cancer)  

EPIC-26 Expanded Prostate Cancer Index Composite) 

KPS Karnofsky  Performance Scale) 

FACIT-Br (Funcional Assessment on Chronic Illness Therapy – Brain Cancer) 

FACT- G (Funcional Assessment of Cancer Therapy – General) 

FLIQ (Funcional Living Index Cancer) 

SDS SDS (Symtom Distress Scale) 
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HQLI (Hospice quality of Life Index) 

LCS (Life Closure Scale) 

MQLS (McMaster Quality of Life Scale) 

POS (Palliative Care Outcome Scale) 

PPS (Palliative Pesformance Scale) 

QUAL-E(Quality of Life at End of Life) 

QUODD Quality of Dying na Death) 

 

Encontram-se ainda ferramentas que são específicas para pacientes oncológicos 

(observado em 18% das publicações deste estudo) que estão sob assistência paliativa (quadro 

10), como o SCNS-SF-34 (Supportive Care Needs Survey – Short Form) (LOTFI-JAM, 

2013). Trata-se de um instrumento sucinto e adaptado ao tipo de paciente com prognóstico 

reservado. O número de questões também é fator que influencia as respostas. Segundo Correia 

(2012), entende- se que a opção por instrumentos com pequeno número de questões, que 

sejam de fácil compreensão e objetivas, deve ser priorizada para que sejam respondidas num 

menor tempo possível com o intuito de não sobrecarregar os pacientes que já se encontram em 

situação de fragilidade.  

 

QUADRO 10: Questionários de avaliação de qualidade de vida 

específicos para pacientes oncológicos sob cuidados paliativos 

EORTC QLQ C15 Pal (European Organization Research and Treatment 

of Cancer – Quality of life Questionnaire – Palliative Care) 

HQLS (Hospice Quality of Life Index) 

QDP (Quality of /dying Proccess) 

SCNS-LF-59 (Supportive Care Needs Survey – Long Form) 

SCNS-SF-34(Supportive Care Needs Survey – Short Form) 

STAS (Support Team Assessment Scale) 

TIQ (Therapy Impact Questionnaire) 

 

 Os modelos inespecíficos (quadro 11) são aqueles que podem ser utilizados em 

diversos contextos dependendo do objetivo para a avaliação de qualidade de vida, já que tal 

abordagem é multi abrangente e pode agregar várias opiniões de intervenção. Por exemplo, 

CES-D (Center of Epidemiologic Studies Depression Scale) é uma escala que mede o grau de 

acometimento psicológico do indivíduo e pode ser empregada em cuidados paliativos para tal 

fim.  
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QUADRO 11: Modelos de instrumentos de avaliação de qualidade de 

vida inespecíficos. 

APACHE II (Acute Phisiology and Chronic Health Disease Classification 

System) 

CES-D (Center of Epidemiologic Studies Depression Scale) 

HQLS (Hospice Quality of Life Index) 

HRQOL  

MQLS (McMaster Quality of Life Scale) 

MQOL  

POS (Palliative Care Outcome Scale) 

FACIT- Sp12 Funcional Assessment on Chronic Illness Therapy – 

Spiritual Well Being) 

HADS (Hospital Anxyety and Depression Scale) 

HRQOL (Health Ralated Quality of Life) 

MQOL(McGill Quality of Life Questionnaire) 

QLQ Quality of Life Questionnaire) 

QOLS (Quality of Life Scale) 

SEIQOL (Schedule for the Evaluation of Quality of life) 

 

 

Através da revisão de literatura foi observado também a existência de um tipo de 

questionário que segue um a linha totalmente inovadora. De acordo com Bennet (2012) o 

PRO (Patient reported outcome system) é um sistema de questionários que são acessados pelo 

paciente através de dispositivos e meios eletrônicos (celular, internet) e que seus resultados 

são diretamente enviados para a equipe multidisciplinar ou para um profissional específico 

desta equipe, mesmo o paciente no momento não estando na instituição em que é assistido por 

tais profissionais. Este mecanismo de avaliação de qualidade de vida visa uma abordagem 

sintomática mais rápida e possibilita que a equipe consiga mapear a evolução clínica do 

paciente durantes as internações ou consultas ambulatoriais. 

Às equipes de saúde se requer que estejam conscientes desses aspectos já que, através 

da utilização de terapias alternativas, se pode complementar os cuidados, potenciando 

aspectos que não se conseguem com terapias convencionais 

5.3. QUANTO AO CENÁRIO BRASILEIRO 
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Na realidade brasileira, serviços de assistência à saúde utilizam escalas padronizadas 

não adaptadas e não validadas à cultura do país, cujos resultados impactam significativamente 

a definição de condutas a serem tomadas e nas avaliações do cuidado oferecido aos pacientes. 

 Possivelmente isso ocorra em função da falta de conhecimento acerca das ferramentas 

de qualidade de vida em questão para gerenciar o cuidado do paciente com câncer sob 

cuidados de fim de vida e também pela própria dificuldade de adaptação e validação de 

instrumentos estrangeiros aqui no Brasil, visto que trata-se de um processo meticuloso e 

burocrático. 

Entretanto, os avanços científicos nesse campo exigem a sistematização e 

padronização dos procedimentos de avaliação de forma a permitir melhor mensuração de 

resultados, maior comunicação intra e intergrupos profissionais e consolidação de práticas 

baseadas em evidências. 

Algumas escalas já são bastante difundidas em meio nacional como: ECOG (Eastern 

Cooperative Oncology Group) e a KPS (Karnofsky Performance Scale) que possuem 

abordagem funcional. E outras como a EORTC QLQ C30 (European Organization Research 

and Treatment of Cancer – Quality of life questionnaire), PPS (Palliative Pesformance 

Scale), POS (Palliative Care Outcome Scale) e FACT- G (Funcional Assessment of Cancer 

Therapy – General) já são validadas no Brasil, mas ainda são pouco difundidas. No entanto, 

existem ferramentas estrangeiras que são muito mais específicas e eficientes e não têm 

validação aqui no Brasil, como diversos módulos do sistema EORTC e FACIT. 

 

5.4. QUANTO À PRÁTICA DE ENFERMAGEM 

 

Com o aumento da expectativa de vida e o aumento dos casos de câncer 

diagnosticados é muito importante que haja publicações na área da oncologia para que a 

equipe multiprofissional tenha uma intervenção ao paciente mais adequada.  

 No contexto dos cuidados paliativos é fundamental que os profissionais proporcionem 

ao paciente um fim de vida com maior dignidade. Ainda é uma área que está em processo de 

evolução, adaptação e aceitação, pois o modelo curativista está enraizado na mentalidade das 

academias e consequentemente nos profissionais no mercado. Então, por vezes o profissional 

enfermeiro sente-se frustrado por seu clientes assistido não ter  possibilidades de cura atual. 
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Existem então muitas lacunas que amparem esta abordagem terapêutica de assistência 

paliativa. Através dela o bem estar do paciente passa a ser o principal foco e com isso 

enfermeiro precisa estar integrado intimamente com os demais profissionais e estabelecer um 

padrão de comunicação excelente com esta equipe.  

O contexto familiar do paciente também é de grande relevância, afinal, qualidade de 

vida é uma abordagem multisetorial e os familiares geralmente são os principais cuidadores 

ou acompanhantes desta clientela. 

O indivíduo em cuidados paliativos precisa de profissionais que estabeleçam um 

relacionamento mais próximo e que se dediquem aos objetivos de manutenção da qualidade 

de vida do paciente. Cabe então o gerenciamento dos sintomas e dos demais contextos: 

institucional, familiar, socioeconômico, cultural, emocional e psicológico. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 

Ao final deste estudo, considera-se que os objetivos estabelecidos foram atingidos. A 

medida que foi evidenciado por meio da iniciativa STROBE que os estudos selecionados 

obtiveram nível informacional satisfatório.  

As ferramentas de avaliação de qualidade de vida foram categorizadas quanto ao tipo 

de abordagem, especificidade, originalidade e dimensão, facilitando a compreensão e a 

aplicabilidade de cada uma. 

Foram identificados alguns instrumentos de mensuração de qualidade de vida para 

pacientes com câncer aplicáveis no Brasil. No entanto, percebeu-se que mesmo tendo uma 

gama de tais ferramentas adaptadas e validadas no exterior, ainda há uma grande carência de 

que estas validações e adaptações acorram no cenário brasileiro.  

Dentre as ferramentas identificadas, as adequadas para utilização no Brasil por estarem 

validadas são: KPS (Karnofsky performance scale), PPS (Palliative performance scale), POS 

(Palliative outcome scale) and EORTC QLQ (European Organization for Research and 

Treatment for câncer Quality of Life Questionnaires).  

Ressalta-se então, a importância pela busca de estratégias para que sejam formulados 

novos instrumentos que supram a necessidade de mensurar quesitos referentes a qualidade de 

vida do paciente oncológico sob cuidados paliativos levando em consideração seu contexto 

socioeconômico, cultural, psicológico funcional e emocional no Brasil. 

Também é considerável que se desenvolvam estudos que se comprometam em 

implementar adaptações e validações de ferramentas de avaliação de qualidade de vida em 

pacientes com câncer no cenário brasileiro. 

Foi imensamente gratificante realizar tal pesquisa, pois me foi salientada a importância 

de um gerenciamento do cuidado direcionado ao bem estar e controle dos sintomas do 

indivíduo com câncer sob assistência paliativa e por seus resultados clínicos, técnicos, 

científicos e principalmente humanitários. 
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8. ANEXO 
 

 

8.1. ANEXO A: 
 

 

Palliative Performance Scale (PPS) 

 

 

 

 

 

% Deambulação 

 

Atividade e evidência da 

doença 

 

Auto-

cuidado 

 

Ingesta  
 

Nível de 

Consciência 

100 

 

Completa Atividade normal e trabalho; 

sem evidência de doença. 

 

Completo Normal Completa 

90 Completa Atividade normal e trabalho; 

alguma evidência de doença. 

 

Normal Completo Completa 

80 Completa Atividade normal com 

esforço.; alguma evidência 

de doença. 

 

Completo Normal ou 

reduzida 

Completa 

70 Reduzida Incapaz para o 

Trabalho; 

Doença 

significativa 

Completo Normal ou 

reduzida 

Compl 

 

Incapaz para o trabalho; 

doença significativa. 

Completo Normal ou 

reduzida 

Completa 

60 Reduzida Incapaz para o 

hobbies/trabalho 

doméstico. 

Doença 

significativa 

Assistência 

ocasional. 

Normal ou 

reduzida 

Completa ou 

períodos de 

Confusão. 

 

Incapaz para hobbies/ 

trabalho doméstico. Doença 

significativa 

 

Assistência 

ocasional. 

Normal ou 

reduzida. 

Completa ou 

períodos de 

Confusão. 

50 Maior parte de 

tempo sentado 

ou deitado 

 

Incapacitado para qualquer 

trabalho; Doença extensa. 

 

Assistência 

Considerável 

 

Normal ou 

reduzida 

 

Completa ou 

períodos de 

Confusão. 

40 Maior parte do 

tempo acamado 

 

Incapaz para a maioria das 

atividades . Doença extensa 

 

Assistência 

quase  

Completa 

 

Normal ou 

reduzida 

 

Completa ou 

sonolência. 

+/- confusão 

30 Totalmente 

acamado 

 

Incapaz para qualquer 

atividade. Doença extensa 

 

Dependência 

Completa 

 

Normal ou 

reduzida 

 

Completa ou 

sonolência. 

+/- confusão 

20 Totalmente 

acamado 

 

Incapaz para qualquer 

atividade. Doença extensa 

 

Dependência 

Completa 

 

Mínima a 

pequenos 

goles 

 

Completa ou 

sonolência. 

+/- confusão 

10 Totalmente 

acamado 

 

Incapaz para qualquer 

atividade. Doença extensa 

 

Dependência 

Completa 

 

Cuidados 

com a boca 

 

Sonolência ou 

coma. 

+/- confusão 

0 Morte - - - - 
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8.2. ANEXO B: 

 

 

 ESCALA CES-D 

Instruções: 
    Segue abaixo uma lista de tipos de sentimentos e comportamentos. Solicitamos 

que você assinale a frequência com que tenha se sentido dessa maneira durante a 

semana passada 

DURANTE A ÚLTIMA SEMANA : 
Raramente 

(menos que 

1 dia) 

Durante 

pouco 

tempo 

(1 ou 2 

dias) 

Durante 

um tempo 

moderado 

(de 3 a 4 

dias) 

Durante a maior 

parte do tempo 

(de 5 a 7 dias) 

01. Senti-me incomodado com coisas que 

habitualmente não me incomodam         

02. Não tive vontade de comer, tive pouco apetite         

03. Senti não conseguir melhorar meu estado de 

ânimo mesmo com a ajuda de familiares e amigos         

04. Senti-me, comparando-me às outras pessoas, 

tendo tanto valor quanto a maioria delas 
        

05. Senti dificuldade em me concentrar no que 

estava fazendo 
        

06. Senti-me deprimido         

07. Senti que tive de fazer esforço para dar conta 

das minhas tarefas habituais 
        

08. Senti-me otimista com relação ao futuro         

09. Considerei que a minha vida tinha sido um 

fracasso 
        

10. Senti-me amedrontado         

11. Meu sono não foi repousante         

12. Estive feliz         

13. Falei menos que o habitual         

14. Senti-me sozinho         

15. As pessoas não foram amistosas comigo         

16. Aproveitei minha vida         

17. Tive crises de choro         

18. Senti-me triste         

19. Senti que as pessoas não gostavam de mim         

20. Não consegui levar adiante minhas coisas         
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8.3. ANEXO C: 
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8.4. ANEXO D 
 

 

 
The AQEL questionnaire for assessment of patient’s quality of life in palliative care. 
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8.5. ANEXO E 

 

FACIT-Pal (Version 4) 

 

Below is a list of statements that other people with your illness have said are 

important. Please circle or mark one number per line to indicate your response as 

it applies to the past 7 days. 
 

 
 

PHYSICAL WELL-BEING 

 

Not 

at 

all 

A 

little 

bit 

Som

e-

wha

t 

Quit

ea 

bit 

Very 

muc

h 
 

GP

1 
I have a lack of energy ..................................................................  0 1 2 3 4 

GP

2 
I have nausea .................................................................................  0 1 2 3 4 

GP

3 
Because of my physical condition, I have 

trouble meeting the needs of my family ........................................  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

GP

4 
I have pain .....................................................................................  0 1 2 3 4 

GP

5 
I am bothered by side effects of treatment ....................................  0 1 2 3 4 

GP

6 
I feel ill ..........................................................................................  0 1 2 3 4 

GP

7 
I am forced to spend time in bed ...................................................  0 1 2 3 4 

 

 SOCIAL/FAMILY WELL-BEING 
 

Not 

at 

all 

A 

little 

bit 

Som

e-

wha

t 

Quit

ea 

bit 

Very 

muc

h 
 

GS

1 
I feel close to my friends ...............................................................  0 1 2 3 4 
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GS

2 
I get emotional support from my family .......................................  0 1 2 3 4 

GS

3 
I get support from my friends........................................................  0 1 2 3 4 

GS

4 
My family has accepted my illness ...............................................  0 1 2 3 4 

GS

5 
I am satisfied with family communication 

about my illness ............................................................................  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

GS

6 
I feel close to my partner (or the person who 

is my main support) .......................................................................  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Q1 Regardless of your current level of sexual activity, 

please answer the following question. If you prefer 

not to answer it, please mark this box           and 

go to the next section. 

     

GS

7 
I am satisfied with my sex life ......................................................  0 1 2 3 4 
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Please circle or mark one number per line to indicate your response as it applies 

to the past 7 days. 
 

 
 EMOTIONAL WELL-BEING Not 

at 

all 

A 

little 

bit 

Som

e-

wha

t 

Quit

ea 

bit 

Ver

y 

muc

h 
 

GE

1 
I feel sad.........................................................................................  0 1 2 3 4 

GE

2 
I am satisfied with how I am coping with my 

illness .............................................................................................  

0 1 2 3 4 

GE

3 
I am losing hope in the fight against my 

illness .............................................................................................  

0 1 2 3 4 

GE

4 
I feel nervous .................................................................................  0 1 2 3 4 

GE

5 
I worry about dying .......................................................................  0 1 2 3 4 

GE

6 
I worry that my condition will get worse ......................................  0 1 2 3 4 
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FUNCTIONAL WELL-BEING 
 

Not 

at 

all 

A 

little 

bit 

Som

e-

what 

Quit

ea 

bit 

Very 

muc

h 

 

GF

1 
I am able to work (include work at home) .....................................  0 1 2 3 4 

GF

2 
My work (include work at home) is fulfilling ...............................  0 1 2 3 4 

GF

3 
I am able to enjoy life ....................................................................  0 1 2 3 4 

GF

4 
I have accepted my illness .............................................................  0 1 2 3 4 

GF

5 
I am sleeping well ..........................................................................  0 1 2 3 4 

GF

6 
I am enjoying the things I usually do for fun .................................  0 1 2 3 4 

GF

7 
I am content with the quality of my life right now ........................  0 1 2 3 4 
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Please circle or mark one number per line to indicate your response as it applies 

to the past 7 days. 
 

 

 ADDITIONAL CONCERNS 
 

Not 

at all 

A 

little 

bit 

Som

e-

wha

t 

Quit

e 

a bit 

Ver

y 

muc

h 
 

PAL1 I maintain contact with my friends ......................................  0 1 2 3 4 

PAL2 I have family members who will take on my 

responsibilities .....................................................................  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

PAL3 I feel that my family appreciates me ....................................  0 1 2 3 4 

PAL4 I feel like a burden to my family ..........................................  0 1 2 3 4 

B1 I have been short of breath ...................................................  0 1 2 3 4 

PAL5 I am constipated ...................................................................  0 1 2 3 4 

C2 I am losing weight ................................................................  0 1 2 3 4 

O2 I have been vomiting ............................................................  0 1 2 3 4 

PAL6 I have swelling in parts of my body .....................................  0 1 2 3 4 

PAL7 My mouth and throat are dry ...............................................  0 1 2 3 4 

Br7 I feel independent .................................................................  0 1 2 3 4 

PAL8 I feel useful ..........................................................................  0 1 2 3 4 

PAL9 I make each day count .........................................................  0 1 2 3 4 

PAL10 I have peace of mind ............................................................  0 1 2 3 4 

Sp21 I feel hopeful ........................................................................  0 1 2 3 4 

PAL12 I am able to make decisions .................................................  0 1 2 3 4 

L1 My thinking is clear .............................................................  0 1 2 3 4 

PAL13 I have been able to reconcile (make peace) 

with other people .................................................................  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

PAL14 I am able to openly discuss my concerns 

with the people closest to me ...............................................  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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8.6. ANEXO F 

 

STROBE STATEMENT 

 

 
 

 

 


