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1. INTRODUÇÃO 

 

 
 

O julgamento da eficácia de um procedimento médico pode ser obtido 

através do exame clínico, levando em conta a opinião do médico ou equipe 

envolvidos direta ou indiretamente no estudo; através de métodos de imagem 

ou métodos laboratoriais. No entanto, sabe-se que estes parâmetros, por mais 

imparciais que possam ser, são insuficientes para quantificar os benefícios dos 

atos médicos, devendo-se levar em conta a opinião dos próprios pacientes 

(WARE & SHERBOURNE, 1992). 

A percepção do estado de saúde, analisada pelo ponto de vista do 

paciente, além de quantificar melhor os benefícios dos atos médicos, poderia 

ainda permitir a evolução técnica do procedimento médico realizado 

( KLASSEN et al., 1996). 

Para a quantificação do estado de saúde foram desenvolvidos 

instrumentos que abrangem a saúde em seus vários domínios. Desta maneira 

surge o conceito de Qualidade de Vida, que pode ser entendida como a 

percepção de um indivíduo sobre seu estado de saúde em relação aos grandes 

domínios: social, físico, psicológico, econômico e espiritual. Os instrumentos 

para avaliar a Qualidade de Vida são divididos em duas categorias: genéricos 

e específicos. 

Os instrumentos genéricos aplicam-se a grande variedade de 

populações uma vez que abrangem os aspectos relativos à função, disfunção e 

desconfortos emocional e físico, sendo estes relevantes à Qualidade de Vida. 

As aplicações repetidas desses instrumentos no decorrer de um período 

podem definir a melhora ou piora do paciente em diferentes aspectos, tanto 

físicos, quanto emocionais, tornando-se úteis para avaliação dos resultados 

obtidos por meio de determinada intervenção (EBRAHIM, 1995). 
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Os instrumentos específicos são capazes de avaliar, de forma 

individual e específica, determinados aspectos da Qualidade de Vida, 

proporcionando maior capacidade de detecção de melhora ou piora do aspecto 

em estudo. Sua principal característica é o seu potencial de ser sensível às 

alterações após uma intervenção. Podem ser específicos para determinada 

função (capacidade física, sono, função sexual), para determinada população 

(idosos, jovens) ou para determinada alteração (dor) (GUYATT, 1995). 

Para que um instrumento avalie a Qualidade de Vida de uma 

população é necessário que ele tenha sido traduzido e adaptado ao contexto 

cultural desta população. Além disso, suas propriedades de medida como 

reprodutibilidade, validade e responsividade já devem ter sido demonstradas. 

Por este motivo “The Medical Outcomes Study 36 item Short Form Health 

Survey” (SF-36) e “The Rosenberg Self-Esteem Scale” (Escala de Auto-

Estima Rosenberg) são instrumentos úteis para a avaliação da Qualidade de 

Vida, uma vez que já foram testados e adaptados ao contexto brasileiro 

(CICONELLI et al., 1999; DINI, 2000). 

O SF-36 é um questionário genérico, multidimensional, formado por 11 

questões divididas em 36 itens que englobam a Qualidade de Vida em oito 

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

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

itens), aspectos emocionais (3 itens), saúde mental (5 itens) e uma questão (1 

item) que avalia comparativamente a condição de saúde atual com a de um 

ano atrás. A pontuação do questionário varia de zero a 100, sendo zero o pior 

estado de saúde e 100 o melhor estado de saúde (WARE & SHERBOURNE, 

1992).  Este questionário tem capacidade para avaliar tanto os aspectos 

negativos quanto positivos da saúde e do bem-estar (WARE, GANDEK, 

IQOLA PROJECT GROUP, 1994). Atualmente, tem sido uma das 
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ferramentas de pesquisa em saúde mais utilizadas (BEHMAND, TANG, 

SMITH, 2000). 

A Escala de Auto-Estima Rosenberg é um questionário específico 

de medida da Qualidade de Vida, composto por 10 questões com 4 

alternativas cada, que aborda um único domínio, a auto-estima. A pontuação 

do questionário varia de zero a 30, sendo zero o melhor estado de auto-estima 

e 30 o pior estado de auto-estima (ROSENBERG, 1965).  

A associação de instrumentos de medida genéricos (como o SF-36) 

e específicos (como a Escala de Auto-Estima Rosenberg) no mesmo estudo 

objetiva uma maior precisão na quantificação das alterações do estado de 

saúde.O SF-36, por ser genérico, permite comparações entre diferentes 

tratamentos, idades ou doenças e a Escala de Auto-Estima Rosenberg, por ser 

específico, tem propriedades psicométricas somente para uma característica, a 

auto-estima (SHAKESPEARE & COLE, 1997). 

A auto-estima pode ser definida como o sentimento, o apreço e 

consideração que a pessoa sente por si própria. Ela é resultante das diferentes 

experiências sociais vividas pelo indivíduo e levará a construção de sua auto-

imagem. A auto-imagem determinará a forma de pensar do indivíduo, bem 

como  seu comportamento social (ROSENBERG, 1965). 

Alterações fisiológicas como o envelhecimento, podem ter impacto 

relevante sobre a auto-imagem do indivíduo (FERREIRA, 2000). O processo 

de envelhecimento cutâneo decorrente da exposição solar, de fatores como o 

estilo de vida, ambientais e hereditariedade levam à alterações histológicas da 

pele, como o adelgaçamento da epiderme, modificação dos melanócitos, 

diminuição da solubilidade e resistência do colágeno e diminuição da 

quantidade de elastina (UITTO, 1986). Tais alterações, exacerbadas pelo 

efeito gravitacional, ocasionarão mudanças anatômicas que podem levar à 

insatisfação com a auto-imagem e a má adaptação social. É quase uma 
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verdade universal que ninguém quer envelhecer e que o desejo de se ter uma 

aparência mais jovem é tão antigo como a humanidade (BARTLEY, 1998). 

Na competitividade do mundo atual, a busca por um rosto jovem, 

geralmente associado à idéia de auto-confiança, tem contribuído para o 

aumento do número de pacientes que desejam a cirurgia plástica de rugas ou 

ritidoplastia. Estas pacientes apresentam insatisfação corporal em relação à 

face, sentem-se incomodadas por não poderem ocultar seu problema com as 

vestes e têm o desejo de se sentirem mais jovens. As ciências médicas não 

descobriram um meio de parar o envelhecimento, mas pesquisas nesta área 

têm permitido prolongar uma aparência mais jovem (GLOGAU, 1998). 

Os resultados e benefícios gerados pela ritidoplastia não têm sido 

mensurados objetivamente e de forma padronizada. 

Não foram encontrados na literatura questionários específicos que 

avaliassem a Qualidade de Vida em pacientes com ritidose facial e suas 

alterações após a ritidoplastia, embora o SF-36 e a Escala de Auto-Estima 

Rosenberg já tenham sido utilizados como instrumentos de avaliação de 

resultados pós-operatórios em Cirurgia Plástica ( KLASSEN, 1996). 

A consideração da opinião do paciente sobre seu próprio estado de 

saúde representa uma evolução legítima na interpretação dos resultados pós-

operatórios. Permite ainda, um maior entendimento do componente psíquico 

das pacientes, que pode orientar modificações nos procedimentos futuros, 

para que se atinja maior satisfação com a auto-imagem e completa adaptação 

social. 
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2. OBJETIVO 

 

 

 

 

Avaliar a qualidade de vida e auto-estima das pacientes submetidas à 

ritidoplastia. 
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3. LITERATURA 

 

 

 

BETTMAN (1920) foi o pioneiro na cirurgia para tratamento da 

ritidose facial, que no início, limitava-se à ressecção de excesso de pele da 

face após pequenos descolamentos. Tal procedimento foi praticado sem 

inovações até meados da década de 70. 

 ROSENBERG (1965) entrevistou 5024 adolescentes do terceiro e 

quarto anos do colegial, de 10 escolas no estado de Nova York, com o 

objetivo de entender como eles se viam, o que eles sentiam a respeito de si 

mesmos e que critérios de auto-avaliação eles empregaram. Os dados foram 

utilizados para o desenvolvimento de um escala de auto-estima. 

SKOOG (1974) passou a associar ao descolamento da pele pontos 

de sutura que plicavam o subcutâneo, dando início à ritidoplastia moderna. 

Até então a anatomia da estrutura que estava sendo plicada não era conhecida 

e passou a ser estudada por anatomistas. 

MITZ & PEYRONIE (1976) descreveram em detalhes a estrutura 

usada por Skoog em sua plicatura, denominando-a Sistema Músculo-

Aponeurótico Superficial (SMAS). 

GOIN, BURGOYNE, GOIN (1976) publicaram estudo em que foi 

utilizado o questionário “Minnesota Multiphasic Personality Inventory” para 

pesquisar as alterações de personalidade das pacientes que desejavam 

submeter-se à cirurgia plástica de rugas. Cerca de 20% das pacientes 

demonstraram alterações de personalidade, mas nenhuma paciente foi 

caracterizada como psicótica. Os resultados mostraram que 75% das pacientes 
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tendiam a negar ou não valorizar a possibilidade de complicações pós-

operatórias, mesmo quando exaustivamente orientadas a este respeito.  

GOIN et al. (1980) realizaram estudo prospectivo com 50 pacientes 

a serem submetidas à cirurgia plástica de rugas. Foram utilizados os 

questionários “Minnesota Multiphasic Personality  Inventory”, escala de 

depressão de Beck e a escala “Fundamental Interpersonal Relationship 

Orientation-Behavior”, no sentido de detectar alterações de personalidade e 

comportamento das pacientes,  alterações estas que foram observadas em 24% 

dos casos. Após a cirurgia, os resultados mostraram que 54% das pacientes 

evoluíram com alterações psicológicas (depressão e ansiedade) e 28% tiveram 

aumento da auto-estima.  

CORNEY & CLARE (1985) relataram a importância bem como a 

simplicidade e baixos custos no uso de questionários auto-aplicáveis na 

triagem de alterações psíquicas.  Mostraram também os passos para a 

construção, medida de validade (testar diferenças de escores entre diferentes 

grupos de pacientes) e reprodutividade (aplicar duas ou mais vezes o teste e 

comparar escores). 

BURK, ZELEN, TERINO (1985) levantaram a hipótese de que 

pacientes que procuravam por cirurgia estética eram normais em termos de 

auto-estima, apresentando apenas uma inconsistência quando comparavam a 

auto-estima em geral e a auto-estima em relação à parte do corpo que desejam 

operar. A procura pela cirurgia estética seria para amenizar esta 

inconsistência. Para isso avaliaram prospectivamente (2o e 4o meses) 40 

pacientes que desejavam realizar cirurgia estética de nariz, rugas e mamas. 

Estas pacientes foram avaliadas na fase pré-operatória e após dois e quatro 

meses da cirurgia com dois instrumentos independentes: “Semantic 

Differential Test”, que faz uma relação entre os conceitos que a paciente tem 

do seu corpo e do órgão a ser operado, e o “Tennessee Self Concept Scale”, 
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dividido em três grupos: Personal Self Scale, Physical Self Scale, Self 

Criticism Scale. Concluíram que há aumento da auto-estima física e 

diminuição da diferença entre a auto-estima em geral e física após a cirurgia. 

SLEVIN et al (1988) aplicaram questionários genéricos de medida 

de qualidade de vida e específicos para medir ansiedade e depressão, em um 

grupo de  108 pacientes  e seus respectivos médicos e por diferentes médicos 

em épocas não distantes. Os médicos deveriam preencher os questionários 

anotando o que acreditavam que seus pacientes responderiam. Demonstraram 

que os escores dos médicos e seus pacientes coincidiram em menos de 30%, 

sendo também muito diferentes entre os próprios médicos.  Concluíram que a 

qualidade de vida deveria ser avaliada pelo próprio paciente.  

NAPOLEON & LEWIS (1989) fizeram estudo da auto-estima de 

pacientes candidatas à cirurgia plástica e afirmaram que a “aparência” 

(imagem corporal) era o componente responsável por grande parte da 

constituição da auto-estima daquelas pacientes. 

HÖRNQUIST (1989) em estudo sobre qualidade de vida a definiu 

como: “a percepção da satisfação total do indivíduo em diferentes níveis, 

como físico, psicológico, social, capacidade funcional, econômico e inserção 

na sociedade”. Desenvolveu um questionário de avaliação da qualidade de 

vida que abrange: aspecto de saúde (como a doença age na saúde do paciente) 

e aspecto de bem-estar.  

HAMRA (1990) descreve a ritidoplastia com retalho do SMAS, na 

qual são realizados descolamentos no subcutâneo e profundamente ao SMAS. 

Consegue desta maneira manipular o SMAS em sua totalidade, inflingindo, 

no entanto, um maior risco de lesão ao nervo facial. 

RAMIREZ (1991) descreve a ritidoplastia associada ao 

descolamento e abordagem sub-periostais, obtendo bons resultados estéticos.  



 

 

12 

 

HAMRA (1992) descreve a ritidoplastia composta, na qual o SMAS 

é descolado em plano único, juntamente com a pele, formando um retalho 

composto que teria maior vascularização que o retalho de SMAS isolado.  

WARE & SHERBOURNE (1992) descreveram o desenvolvimento 

do instrumento genérico de avaliação da qualidade de vida o “The Medical 

Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey” (SF-36) e analisaram o 

conceito estrutural e a lógica utilizada na seleção e construção de cada aspecto 

avaliado. 

BRAZIER et al. (1992) realizaram estudo prospectivo com 1.980 

pacientes em dois centros de tratamento diferentes, enviando dois 

questionários de avaliação da qualidade de vida: “Nottingham Health Profile” 

e o SF-36, a fim de avaliar a validade do SF-36 na população britânica. Os 

dados obtidos dos questionários foram comparados entre si e entre os dados 

sócio-demográficos e clínicos dos pacientes. Constataram que o SF-36 

conseguiu detectar níveis mais sutis de comprometimento da doença na saúde 

do indivíduo, enquanto o “Nottingham Health Profile” foi criticado por 

demonstrar apenas comprometimentos mais graves de saúde causados por 

uma doença, não apresentando a mesma sensibilidade que o questionário SF-

36. 

FITZPATRICK et al., enfatizaram a importância dos instrumentos 

de medida de qualidade de vida, citaram os requerimentos básicos para seu 

uso e enumeram as principais aplicações. 

GARRATT et al. (1993) realizaram estudo comparativo entre duas 

populações, utilizando o questionário SF-36, a fim de comprovar a sua 

validade e consistência interna. Enviaram 1.700 questionários para um grupo 

de pacientes portadores de pelo menos uma das quatro condições: lombalgia, 

menorragia, úlcera péptica ou varizes. Compararam os resultados obtidos 

(75%) com o grupo controle de 900 questionários enviados de maneira 
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aleatória a população. O SF-36 mostrou ser capaz de diferenciar pacientes 

com doenças físicas daqueles com doença psiquiátrica, além de detectar 

quando as duas enfermidades coexistem no mesmo paciente e qual delas mais 

se sobressai. 

GUYATT, FEENEY, PATRICK (1993) defenderam a utilização do 

conceito de “qualidade de vida relacionada à saúde”. Segundo os autores, há 

outros aspectos importantes para a qualidade de vida que não estão 

relacionados à saúde: liberdade, sucesso, valores materiais, meio ambiente e 

religião. Descreveram os objetivos (discriminação, previsão ou evolução), as 

propriedades de medida (reprodutibilidade, validade e responsividade) e os 

tipos (genéricos e específicos) dos instrumentos para avaliação da qualidade 

de vida relacionada à saúde. 

JENKINSON, COULTER, WRIGHT (1993), a fim de avaliar a 

consistência interna e a validade do SF-36, encaminharam para 13.042 

indivíduos, de forma aleatória, com idade entre 18 e 64 anos, o questionário 

SF-36 e outros questionários sobre o estilo de vida e saúde. Os indivíduos que 

responderam (72%) foram divididos por sexo, faixa etária e classe social para 

estudos posteriores.  Os resultados forneceram evidências da consistência 

interna e validade do SF-36 para a utilização na população em geral. O SF-36 

quando comparado com outros instrumentos de avaliação mostrou-se 

vantajoso: é menor que o “Sickness Impact Profile” e mais sensível que o 

“Nottingham Health Profile”. 

McHORNEY, WARE, RACZEK (1993) fizeram testes 

psicométricos e clínicos para validação das medidas de saúde física e mental 

do SF-36 e constataram que o “estado geral de saúde” tem forte relação com 

os aspectos físicos, enquanto a “vitalidade” está relacionada com a saúde 

física e emocional. 
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COLE et al. (1994) utilizaram o questionário “Health Measurement 

Questionnaire” a fim de avaliar as alterações na qualidade de vida dos 

pacientes submetidos à cirurgia plástica estética: 213 pacientes responderam 

ao questionário na fase pré-operatória com índice de respostas de 73% após 

seis meses. As cirurgias avaliadas foram correção de orelha em abano, 

aumento ou redução de mamas e cirurgia estética de nariz. Houve 72,8% de 

alterações positivas na qualidade de vida, 21,6% não mudaram e 5,6% 

tiveram alterações negativas. Os maiores índices positivos ocorreram na 

cirurgia de mamas. A pesquisa foi acompanhada por uma comissão de 

auditores com objetivo de direcionar financiamentos dentro de programas de 

saúde. 

McHORNEY et al. (1994), para avaliar a validade e consistência 

interna do SF-36, além de verificar o índice de respostas completas do 

questionário, realizaram estudo com 3.445 pacientes que responderam a um 

questionário com 245 itens no qual os itens do SF-36 estavam incluídos. As 

respostas foram então comparadas com as obtidas de 24 subgrupos distintos e 

formados segundo critérios sócio-demográficos e clínicos.  O índice de 

respostas completas para cada aspecto do SF-36 foi de 88% a 96% e tendeu a 

ser menor em pacientes mais idosos, de classe social mais baixa e com nível 

de instrução inferior. Os resultados apoiaram o uso de SF-36 em pesquisa de 

qualidade de vida em diversas populações e mostraram quais destas 

populações podiam apresentar dificuldade de avaliação, quando se utilizava 

um instrumento padronizado de avaliação da qualidade de vida. 

DUFFY et al. (1994) mostrou que as ritidoplastias com 

descolamento subcutâneo apresentavam resultados equivalentes às 

ritidoplastias compostas, com a vantagem adicional de menor risco de lesão 

do nervo facial e a possibilidade da aplicação de vetores com direções 

diferentes para o SMAS e para a pele da face. 
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GUYATT (1995) citou a importância para os médicos e 

gerenciadores da área de saúde dos instrumentos de medida de qualidade de 

vida para orientar seus pacientes, bem como para determinar decisões a serem 

adotadas.  

WHOQOL GROUP (1995) descreveu o projeto de 

desenvolvimento de instrumento para avaliação da qualidade de vida que está 

sendo realizado pela Organização Mundial de Saúde. Este projeto esteve em 

desenvolvimento por quatro anos e em 15 culturas diferentes. O grupo 

desenvolveu um instrumento com seis domínios e 24 subdomínios para 

avaliação da qualidade de vida. 

CARR, THOMPSON, KIRWAN (1996) dividiram os instrumentos 

genéricos de avaliação da qualidade de vida em dois tipos: 1. Perfil de saúde, 

que avalia o estado de saúde por diferentes aspectos; 2. Índice de saúde, que 

identifica o estado de saúde do indivíduo por um único valor. Segundo os 

autores os questionários atuais são instrumentos úteis para avaliar o estado 

geral de saúde, mas não conseguem avaliar a qualidade de vida.  

KLASSEN et al. (1996) utilizaram três questionários: “General 

Health Questionnaire”, Escala de Auto-Estima Rosenberg e o SF-36 para 

avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde no pré e pós-operatórios de 

361 pacientes que desejavam submeter-se à cirurgia plástica estética, entre 

abril e novembro de 1993. Compararam os resultados com os provenientes de 

uma amostra aleatória vinda da população geral. Os domínios do SF-36 que 

alteraram-se significantemente foram: aspecto social e saúde mental.  

CICONELLI (1997) traduziu o questionário genérico para 

avaliação da qualidade de vida “The Medical Outcomes Study 36 item Short 

Form Health Survey” (SF-36) para a língua portuguesa, adaptou-o à cultura 

brasileira e validou o questionário para pacientes com artrite reumatóide.  
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SHAKESPEARE & COLE (1997) aplicaram “The Rosenberg Self-

Esteem Scale” e o SF-36 em 110 pacientes submetidas à cirurgia plástica para 

redução de mamas. O índice de resposta foi de 82% no terceiro mês e de 76% 

no sexto mês. Frisaram a importante propriedade psicométrica do questionário 

de Rosenberg. 

FERRAZ (1998) publicou um artigo sobre o conceito e a história do 

termo qualidade de vida. Relatou a importância da chamada medicina baseada 

em evidências, ou seja, baseada nos melhores parâmetros de avaliação dos 

resultados médicos. 

KLASSEN et al. (1998) avaliaram a confiabilidade, validade e 

sensibilidade às mudanças da escala de Derriford, um instrumento de 

qualidade de vida criado para medir o incômodo e disfunções vivenciadas por 

pessoas que estão preocupados com sua aparência corporal. Para validarem o 

questionário utilizaram Escala de Auto-Estima Rosenberg, o SF-36 e o 

“General Health Questionnaire”. Concluíram que o teste tem um bom valor 

discriminativo, mas alterações encontradas na sua reprodutibilidade sugeriram 

futuras revisões antes de sua aplicação em trabalhos científicos. 

RANKIN et al. (1998) utilizaram quatro questionários (“Health 

Measurement Questionnaire”, escala de depressão, entre outros) para avaliar 

prospectivamente o efeito da cirurgia plástica na qualidade de vida dos 

pacientes. Notaram que os pacientes tornaram-se autoconfiantes, mais 

satisfeitos com a sua aparência e menos ansiosos e depressivos. Relataram 

também melhora na vida social, sexual e nos relacionamentos interpessoais.  

SARWER et al. (1998) fizeram revisão da história da investigação 

psicológica em pacientes de cirurgia plástica tentando responder duas 

questões: se existe algum aspecto nestes indivíduos que possa contra-indicar a 

cirurgia e qual a probabilidade de mudanças psicológicas após a mesma. 

Propuseram que o total esclarecimento sobre estes aspectos (que ainda não foi 
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possível) está no estudo da imagem corporal destes pacientes com 

questionários específicos. Analisaram os elementos para a concepção da 

imagem corporal. 

ATALLAH (1999) descreveu a importância atribuída à medicina 

baseada em evidência nos países do primeiro mundo e dessa crescente 

conscientização dos órgãos médicos brasileiros.  Frisou que a consolidação 

deste conceito por profissionais e acadêmicos brasileiros é fundamental para o 

avanço neste contínuo processo de educação, baseado nos modernos métodos 

de epidemiologia clínica. 

CICONELLI et al. (1999) avaliaram a adaptação para a cultura 

brasileira e as propriedades de medida (reprodutibilidade e validade) do SF-36 

em pacientes com artrite reumatóide. Concluíram que a versão traduzida do 

SF-36 é um parâmetro reprodutível e válido para ser utilizado na avaliação da 

qualidade de vida de pacientes brasileiros portadores de artrite reumatóide. 

DINI (2000) traduziu para a língua portuguesa e adaptou ao 

contexto cultural brasileiro “The Rosenberg Self-Esteem Scale”, que deu 

origem à Escala de Auto-Estima Rosenberg- EPM. Testou suas propriedades 

de medida (validade e reprodutibilidade) comparando resultados com outros 

questionários já traduzidos e validados em nosso país. 

FREIRE (2001) foi a primeira a utilizar um instrumento de medida 

de qualidade de vida em cirurgia plástica no Brasil.  Aplicou o SF-36 no pré e 

pós-operatório (três e seis meses) de 40 pacientes submetidas à redução 

mamária, e obteve melhora em todos os aspectos avaliados pelo questionário. 

ABLA (2002) realizou estudo prospectivo em 40 pacientes 

submetidas à mastoplastia de aumento utilizando o SF-36 e a Escala da Auto-

estima Rosenberg-EPM. Obteve melhora em cinco dos oito domínios 

avaliados pelo SF-36 e melhora significativa da auto-estima. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

 

Foram selecionadas consecutivamente 32 pacientes com ritidose 

facial, que procuraram o ambulatório de Cirurgia Plástica do Hospital São 

Paulo (Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina). As 

pacientes foram submetidas ao exame físico e foram solicitados os exames 

pré-operatórios (bioquímica sérica, coagulograma, radiografia do tórax e 

eletrocardiograma).  

Após o agendamento cirúrgico ter sido feito e todas as orientações      

pré-operatórias terem sido dadas, as pacientes foram convidadas a participar 

em caráter voluntário do estudo prospectivo de avaliação da qualidade de vida 

e auto-estima em ritidoplastia. Para a seleção das pacientes foram 

considerados os seguintes critérios: 

 

Critérios de Inclusão: 

 Pacientes do sexo feminino; 

 Pacientes da raça branca; 

 Pacientes entre 40 e 70 anos de idade; 

 Pacientes com ritidose facial. 
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Critérios de Exclusão: 

 Pacientes tabagistas; 

 Pacientes com doenças de caráter agudo, recidivante ou crônico; 

 Pacientes em uso de medicação diária para controle de doença 

crônica ou sintomas pré-existentes; 

 Pacientes submetidas previamente a qualquer tipo de 

procedimento cirúrgico na face; 

 Pacientes com hipersensibilidade à lidocaína ou bupivacaína; 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

4.2.1 Pré-operatório 

 

 

As pacientes encaminhadas para este estudo foram atendidas no 

Ambulatório de Cirurgia Plástica do Hospital São Paulo, às terças-feiras, duas 

semanas antes da cirurgia. Para as pacientes que preenchessem os critérios 

requeridos pelo estudo eram entregues: Carta de Informação (Anexo 1) com 

Termo de Consentimento Informado (Livre e Esclarecido) (Anexo 2) em 

linguagem simples e clara e Termo de autorização para documentação 

fotográfica (Anexo 3).  
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Na fase pré-operatória as pacientes participantes do estudo foram 

avaliadas por um único observador, médico cirurgião plástico, que manteve a 

mesma seqüência de avaliação (Anexo 4) : 

 Coleta de dados sócio-demográficos; 

 Exame físico;  

 Aplicação (auto-administrável) do questionário SF-36 para 

avaliação da qualidade de vida;  

 Aplicação (auto-administrável) da Escala Rosenberg para 

avaliação da auto-estima. 

 

 

4.2.2 Técnica Cirúrgica 

 

 

Todas as pacientes foram submetidas à ritidoplastia no centro 

cirúrgico do Hospital São Paulo, sob anestesia geral balanceada e uso de 

antibiótico (cefalosporina de 1a geração) uma hora antes da cirurgia.  

Após a indução anestésica era realizada infiltração, no plano 

subcutâneo da face, de solução com xylocaína, bupivacaína e adrenalina 

(1:200.000), utilizando-se para este fim agulha de raquianestesia n° 25. A 

seguir, era realizada a incisão sobre demarcação prévia (Figuras 1 e 2), 

seguida de descolamento do retalho no plano subcutâneo, com o auxílio de 

afastador com foco de luz fria. Os limites do descolamento eram definidos 

pelo músculo orbicular dos olhos superiormente e pelos ramos bucais do 

nervo facial no terço médio da face, que se superficializam nas adjacências do 

sulco naso-labial. 
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Após hemostasia criteriosa era então realizada a plicatura do 

Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial (SMAS), com fio de náilon 4-0 

incolor (Figuras 3, 4, 5 e 6). Em todos os casos o SMAS era plicado seguindo-

se um vetor de direção vertical na região da margem mandibular, e um vetor 

súpero-lateral na região zigomática, de acordo com um eixo perpendicular ao 

sulco naso-labial (DUFFY, FRIEDLAND, 1994). O SMAS redundante da 

região pré-tragal era então plicado e a seguir era realizada a suspensão da 

região cervical, dispondo-se os pontos numa direção que coincide com a 

trajetória do nervo auricular magno. 

O excesso de pele das regiões auriculares posterior e anterior e do 

couro cabeludo eram realizados, as incisões fechadas com suturas contínuas 

de náilon 4-0 e 5-0 e um dreno de portovac 3.2 era colocado para aspiração à 

vácuo. A seguir era realizada blefaroplastia através de retalho cutâneo. 

As pacientes recebiam alta hospitalar após 48 horas da cirurgia, 

quando era retirado o dreno de portovac e mantinham o  uso de antibiótico via 

oral (cefalosporina de 1a geração) por  7 dias.  Os retornos ambulatoriais eram 

feitos no 4°, 7°, 10º, 14º, 30º, 60º, 90º, 120º e 180º dias de pós-operatório 

quando a paciente recebia alta ambulatorial. 

 

Figura 1(esq.) e 2 (dir.): Demarcação da incisão 
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Fig. 3: Descolamento do retalho Fig. 4: Simulação da plicatura       

 

 

 

 

Fig. 5: Plicatura sem tração                                 Fig.6: Tração da plicatura 
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4.2.3 Pós-operatório 

 

 

Realizado no ambulatório de cirurgia plástica, pelo mesmo 

pesquisador da fase pré-operatória (Anexo 5): 

Pós-operatório: primeiro mês 

 Curativos e retirada de pontos. 

Pós-operatório: segundo mês 

 Administração (auto-administrável) do questionário de avaliação da 

qualidade de vida SF-36; 

 Administração (auto-administrável) da Escala de Auto-Estima 

Rosenberg. 

Pós-operatório: sexto mês 

 Administração (auto-administrável) do questionário de avaliação 

da qualidade de vida SF-36; 

 Administração (auto-administrável) da Escala de Auto-Estima 

Rosenberg.     

 

 

4.2.4 Instrumento para medida da qualidade de vida 

 

 

 A fim de avaliar as possíveis mudanças decorrentes da 

ritidoplastia na qualidade de vida das pacientes com ritidose 

facial, utilizamos o questionário “The Medical Outcomes Study 
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36-item Short Form Health Survey” (SF-36) (Anexo 6). O SF-36 

foi criado com a finalidade de ser um questionário genérico de 

avaliação de saúde, de fácil administração e compreensão, porém 

sem ser tão extenso quanto os seus predecessores (WARE & 

SHERBOURNE, 1992; WARE et al., 1993). A criação deste 

instrumento foi baseada na revisão de diversos outros 

instrumentos, já existentes na literatura nos últimos 20 anos, que 

avaliaram alterações e limitações em várias dimensões, como: 

capacidade funcional, aspectos sociais, saúde mental e percepção 

geral de saúde (VEIT & WARE, 1983). Foi traduzido para a 

língua portuguesa, adaptado para a cultura brasileira e validado 

para avaliação da qualidade de vida por CICONELLI (1997). O 

SF-36 é um questionário genérico, multidimensional, que avalia 

tanto os aspectos negativos, quanto os positivos da saúde e do 

bem-estar (WARE, GANDEK, IQOLA PROJECT GROUP, 

1994) e é uma das ferramentas de pesquisa em saúde mais 

utilizada atualmente (BEHMAND, TANG, SMITH, 2000). O 

SF-36 é formado por 11 questões divididas em 36 itens que 

englobam a qualidade de vida em oito dimensões: 

 

 Capacidade Funcional: é avaliada por 10 itens presentes na 

questão 3 com perguntas sobre  como o indivíduo realiza as suas 

tarefas diárias (vestir-se, tomar banho, andar, subir escadas, 

levantar objetos, praticar esporte entre outras atividades).  

 Limitação por Aspectos Físicos: é avaliada por 4 itens presentes 

na questão 4 com perguntas sobre como a saúde física interfere 

com as atividades de trabalho; 
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 Dor: é avaliada por 2 itens presentes nas questões 7 e 8 e detecta 

o quanto de dor o indivíduo teve no período estudado e as 

limitações ocasionadas pelo sintoma na sua vida diária (trabalho 

dentro e fora de casa); 

 Estado Geral de Saúde: é avaliada por 5 itens presentes nas 

questões 1 e 11 com perguntas sobre como o indivíduo percebe 

seu estado de saúde (individualmente e comparativamente com 

outras pessoas) e qual a sua opinião sua saúde no futuro; 

 Vitalidade: é avaliada por 4 itens (“a”, “e”, “i” e “g”) presentes 

na questão 9 com perguntas sobre o estado de tranqüilidade, 

energia e disposição do indivíduo para realizar as suas tarefas 

diárias; 

 Aspectos Sociais: é avaliada por 2 itens presentes nas questões 6 

e 10 com perguntas sobre quanto tempo o indivíduo se privou de 

realizar as suas atividades sociais normais (familiares) e gerais 

devido ao seu estado físico ou emocional; 

 Limitações por Aspectos Emocionais: é avaliada por 3 itens 

presentes na questão 5 com perguntas sobre como problemas 

emocionais (ansiedade e depressão) interfere nas atividades de 

trabalho e outras atividades regulares diárias; 

 Saúde Mental: é avaliada por 5 itens (“b”, “c”, “d”, “f” e “h”) 

presentes na questão 9  com perguntas sobre quanto tempo o 

indivíduo  tem  se sentido ansioso e deprimido ou feliz e 

tranqüilo; 

 Apresenta ainda mais uma questão de avaliação comparativa do 

estado de saúde atual e de um ano atrás.   Cada dimensão é 

avaliada de forma independente e apresenta um escore que varia 
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de zero a 100, sendo zero a representação do pior estado de saúde 

e 100 o melhor estado de saúde . Este questionário avalia o 

período de quatro semanas anteriores à sua aplicação. 

 

 

4.2.5. Instrumento para medida da auto-estima 

 

 

 A fim de avaliar as possíveis mudanças decorrentes da 

ritidoplastia na auto-estima das pacientes com ritidose facial, 

utilizamos o questionário Escala de Auto-Estima Rosenberg – 

versão brasileira.  Este questionário é instrumento específico de 

medida de qualidade de vida, composto por 10 questões com 4 

alternativas cada, que aborda especificamente um único domínio, 

a auto-estima (ROSENBERG, 1965). Foi traduzido e validado 

por DINI (2000) para o contexto cultural brasileiro a partir de 

“The Rosenberg Self-Esteem Scale”, sendo demonstradas as 

propriedades de medidas. É um questionário simples, de rápida 

aplicação, fácil compreensão e muito usado na literatura médica 

devido as suas propriedades psicométricas (FARIA et al., 1999; 

SHAKESPEARE & COLE, 1997). Foi desenvolvido nos EUA 

em 1965 não sendo, inicialmente, para pacientes submetidos à 

cirurgia plástica. A pontuação do questionário varia de zero a 30 

(Anexo 13), sendo zero o melhor estado de auto-estima e 30 o 

pior estado de auto-estima. 
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4.2.5 Métodos Estatísticos 

 

 

Para a análise dos dados demográficos foi utilizada estatística 

descritiva com medidas resumo: média (M) e desvio padrão (DP) para as 

variáveis numéricas e proporção (%) para as variáveis categóricas. 

A Análise de Variância em Blocos (NETER et al., 1998) foi 

realizada para determinar diferenças estatísticas significantes entre os três 

períodos de avaliação, para cada um dos aspectos do questionário SF-36 e da 

Escala de Auto-Estima Rosenberg, sendo complementado, quando necessário 

pelo método de Bonferroni. Um valor igual ou inferior a 0,05 (  0,05) foi 

considerado como nível requerido para ter significância estatística.  
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4.2.6 Considerações Éticas 

 

 

Esta pesquisa baseou-se em uma investigação prospectiva em seres 

humanos através de procedimentos cirúrgicos e aplicações de dois 

questionários, sendo considerado uma pesquisa sem riscos para as 

participantes do projeto.  

De acordo com a instrução de serviço de comissão de ética da 

UNIFESP-EPM, que dispõe sobre a orientação para a produção de protocolos 

de pesquisa científica, foram asseguradas as seguintes prerrogativas às 

pacientes: Este projeto foi aprovado por essa comissão em  Setembro de 2002 

(Ref. CEP no. 0673/02). As candidatas foram devidamente esclarecidas a 

respeito da natureza, justificativa e objetivos do projeto, e conscientizadas de 

que a sua não participação não acarretaria suspensão do procedimento 

cirúrgico, nem a sua desistência afetaria o seu acompanhamento pós-

operatório. 
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5. RESULTADOS 

 

 

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

 

5.1.1 Casuística 

 

 

O período de avaliação iniciou-se em 19 de Setembro de 2002, 

quando foram realizadas as avaliações pré-operatórias, os procedimentos 

cirúrgicos em tempo único e as avaliações pós-operatórias. O estudo teve 

duração de 15 meses, concluindo-se em 13 de Dezembro de 2003. Foram 

selecionadas consecutivamente 32 pacientes. Todas as pacientes selecionadas 

aceitaram participar do projeto. Os dados sócio-demográficos das 32 

pacientes estão apresentados nas Tabela I, II, III e IV. A distribuição etária 

da amostra pode ser visualizada na Figura 7. 

 
 

 
Tabela I: Medidas descritivas da Idade dos pacientes 

 

Média Desvio-padrão Mínimo Máximo Assimetria Curtose 

55,13 6,00 46,00 68,00 0,32 -0,76 
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Fig. 7: Distribuição da Idade dos pacientes 
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Tabela II: Distribuição da amostra quanto ao Nível de instrução 

 

Nível de instrução Freqüência Porcentagem 

Primeiro grau 3 9,4 

Segundo grau 15 46,9 

Superior 14 43,7 

Total 32 100,0 

 

 
Tabela III: Distribuição da amostra quanto ao Estado civil 

 

Estado civil Freqüência Porcentagem 

Solteira 5 15,6 

Casada 17 53,1 

Divorciada 6 18,8 

Viúva 4 12,5 

Total 32 100,0 
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Tabela IV: Distribuição da amostra quanto a Remuneração 

 

Estado civil Freqüência Porcentagem 

Externa 18 56,3 

Do lar 9 28,1 

Aposentada 5 15,6 

Total 32 100,0 

 

 

5.1.2 Ritidoplastia 

 

 

Das 32 pacientes operadas, uma apresentou complicação maior 

(3%), caracterizada por um hematoma em hemiface direita. Tal complicação 

foi diagnosticada no 1º PO, a despeito da utilização de um dreno a vácuo. Foi 

necessária a evacuação cirúrgica do hematoma em centro cirúrgico, seguida 

de meticulosa hemostasia e reposicionamento de outro dreno do mesmo tipo. 

A partir daí, a paciente evoluiu bem, sem que a viabilidade do retalho tivesse 

sido comprometida e sem nova formação de hematoma, recebendo alta no 5º 

PO.  

Todas as pacientes utilizaram Cefalosporina de primeira geração 

por 7 dias no  pós-operatório (Cefalexina 500mg 1cp VO 6/6h). Não houve 

qualquer tipo de cirurgia complementar, excetuando-se a drenagem de 

hematoma já mencionada. 

As Figuras 8 a 10 estão demonstradas a seguir apenas com fins 

ilustrativos dos resultados obtidos com a técnica utilizada. 

 



 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Ritidose Facial  pré-operatório (fotos à esquerda) e pós-operatório 

de 6 meses (fotos à direita) 
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Fig. 9: Ritidose Facial  pré-operatório (fotos à esquerda) e pós-

operatório de 6 meses (fotos à direita) 
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Figura 10: Ritidose Facial  pré-operatório (fotos à esquerda) e pós-

operatório de 6 meses (fotos à direita) 
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5.1.3 Avaliação do questionário SF-36 e Auto-Estima Rosenberg 

 

 

Vinte e três pacientes consideraram fácil responder o questionário 

SF-36 (23/32 = 71,9 %); nove pacientes consideraram-no de média 

dificuldade (9/32 = 28,1%); nenhuma paciente classificou-o como difícil. 

Das pacientes com ensino fundamental, duas consideraram o 

questionário SF-36 de média dificuldade (2/3 = 66,7%), cinco pacientes que 

cursaram ou estavam cursando o ensino médio consideraram-no de média 

dificuldade (5/15 = 33,3%) e duas pacientes do ensino superior avaliaram-no 

como sendo de dificuldade média (2/14 = 14,3%).  

Todas as pacientes consideraram fácil responder o questionário 

Auto-estima EPM-Rosenberg. Nenhuma paciente solicitou ajuda no 

preenchimento dos questionários, sendo auto-administráveis, com a 

orientação de ler atenciosamente e quando necessário ler novamente para 

entender o que estava sendo solicitado. 
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5.2. ANÁLISE INFERENCIAL 

 

A descrição dos escores dos pacientes foi feita através do cálculo de 

algumas medidas-resumo e gráficos do tipo box plot, para cada domínio do 

SF-36 e para a escala de auto-estima.  As Tabelas V a XIII demonstram estas 

medidas para a totalidade das pacientes (N=32) e as Figuras 11 a 19 

correspondem aos box plots dos domínios do SF-36 e para a auto-estima na 

amostra em estudo. 

 

 
Tabela V: Medidas-resumo da Capacidade funcional em cada momento de 

avaliação. 

 

 Pré 60 dias 180 dias 

Média 93,13 94,69 94,06 

Desvio-padrão 7,49 6,59 6,65 

Mínimo 75,00 75,00 80,00 

Máximo 100,00 100,00 100,00 

Assimetria -0,72 -1,14 -0,69 

Curtose -0,56 0,86 -0,80 

 

 

 
Tabela VI: Medidas-resumo de Aspectos físicos em cada momento de 

avaliação. 

 

 Pré 60 dias 180 dias 

Média 96,87 96,09 97,66 

Desvio-padrão 8,40 11,20 7,40 

Mínimo 75,00 50,00 75,00 

Máximo 100,00 100,00 100,00 

Assimetria -2,38 -3,05 -2,93 

Curtose 3,91 9,43 7,00 
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Tabela VII: Medidas-resumo de Dor em cada momento de avaliação. 

 

 Pré 60 dias 180 dias 

Média 84,97 84,00 86,06 

Desvio-padrão 16,55 16,80 16,33 

Mínimo 51,00 41,00 51,00 

Máximo 100,00 100,00 100,00 

Assimetria -0,62 -0,67 -0,77 

Curtose -0,96 -0,29 -0,67 

 

 
Tabela VIII: Medidas-resumo do Estado geral de saúde em cada momento de 

avaliação. 

 

 Pré 60 dias 180 dias 

Média 85,96 89,83 93,02 

Desvio-padrão 13,24 10,78 7,78 

Mínimo 52,00 67,00 77,00 

Máximo 100,00 100,00 100,00 

Assimetria -0,85 -0,77 -1,06 

Curtose 0,01 -0,66 -0,13 

 

 

 
Tabela IX: Medidas-resumo da Vitalidade em cada momento de avaliação. 

 

 Pré 60 dias 180 dias 

Média 82,03 84,69 89,06 

Desvio-padrão 12,04 10,47 9,46 

Mínimo 50,00 55,00 70,00 

Máximo 100,00 100,00 100,00 

Assimetria -0,25 -0,92 -0,57 

Curtose 0,07 1,11 -0,80 
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Tabela X: Medidas-resumo de Aspectos sociais em cada momento de 

avaliação. 

 

 

 

 

 
Tabela XI: Medidas-resumo de Aspectos emocionais em cada momento de 

avaliação. 

 

 Pré 60 dias 180 dias 

Média 93,75 96,87 98,96 

Desvio-padrão 15,71 13,01 5,89 

Mínimo 33,00 33,00 67,00 

Máximo 100,00 100,00 100,00 

Assimetria -2,61 -4,43 -5,66 

Curtose 6,69 20,17 32,00 

 

 

 
Tabela XII: Medidas-resumo de Saúde mental em cada momento de 

avaliação. 

 

 Pré 60 dias 180 dias 

Média 81,38 88,13 90,13 

Desvio-padrão 11,25 7,90 9,14 

Mínimo 56,00 72,00 68,00 

Máximo 100,00 100,00 100,00 

Assimetria -0,26 -0,23 -0,50 

Curtose -0,52 -0,67 -0,70 

 

 Pré 60 dias 180 dias 

Média 90,19 94,11 98,81 

Desvio-padrão 17,26 8,42 4,92 

Mínimo 50,00 75,00 75,00 

Máximo 100,00 100,00 100,00 

Assimetria -1,72 -1,13 -4,38 

Curtose 1,52 0,14 19,57 
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Tabela XIII: Medidas-resumo de Auto-estima em cada momento de avaliação. 

 

 Pré 60 dias 180 dias 

Média 6,62 3,00 2,13 

Desvio-padrão 3,14 2,23 1,83 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 

Máximo 11,00 8,00 5,00 

Assimetria -0,78 0,17 0,11 

Curtose -0,23 -0,69 -1,54 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11: Distribuição dos pacientes quanto a Capacidade funcional em cada 

momento de avaliação. 
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Fig. 12: Distribuição dos pacientes quanto a Aspectos físicos em cada 

momento de avaliação. 

 

 

180 dias 60 dias Pré 

110,0 

100,0 

90,0 

80,0 

70,0 

60,0 

50,0 

40,0 

4 18 21 4 18 27 

1 

1 4 18 24 

 
 
 

 

 

 

 
Fig. 13: Distribuição dos pacientes quanto a Dor em cada momento de 

avaliação. 
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Fig. 14: Distribuição dos pacientes quanto ao Estado geral de saúde em 

cada momento de avaliação. 
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Fig. 15: Distribuição dos pacientes quanto a Vitalidade em cada momento de 

avaliação. 
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Fig. 16: Distribuição dos pacientes quanto a Aspectos sociais em cada 

momento de avaliação. 
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Fig. 17: Distribuição dos pacientes quanto a Aspectos emocionais em cada 

momento de avaliação. 
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Fig.18: Distribuição dos pacientes quanto a Saúde mental em cada momento 

de avaliação. 
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Fig. 19: Distribuição dos pacientes quanto a Auto-estima em cada momento 

de avaliação. 
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Para se comparar as medidas obtidas nos três momentos de avaliação 

empregou-se a Análise de Variância em Blocos (Neter et. al, 1998). Para os 

domínios Aspectos físicos e Aspectos emocionais não foi possível aplicar o 

referido teste em função do comportamento observado na análise descritiva. 

No entanto, os gráficos e tabelas referentes a estes domínios indicam 

fortemente que não houve modificações importantes nas três avaliações. Para 

as demais variáveis tratadas, a Tabela XIV mostra os resultados obtidos. 

 

 

 

 
Tabela XIV: Resultados da comparação entre as três avaliações de cada 

variável. 

 

Variável Nível descritivo 

Capacidade funcional 0,193 

Dor 0,510 

Estado geral de saúde 0,002 

Vitalidade 0,001 

Aspectos sociais 0,006 

Saúde mental 0,001 

Auto-estima 0,001 

 

 

 

 

As comparações entre os escores médios de cada domínio do SF-36 

e da  Escala de Auto-Estima Rosenberg foram feitas entre os períodos: pré-

operatório e 2 meses, pré-operatório e 6 meses e entre 2 e 6 meses de pós-

operatório. Os resultados estão demonstrados na Tabela XV. Foi utilizado o 

método de Bonferroni para determinar diferenças estatísticas significantes 

ocorridas entre os períodos. 
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Tabela XV: Resultados da comparação entre os momentos de avaliação dois 

a dois. 

 

Variável Conclusão Nível descritivo 

Estado geral de saúde Pré = 60 dias 0,175 

 Pré < 180 dias 0,007 

  60 dias = 180 dias 0,097 

Vitalidade Pré = 60 dias 0,410 

 Pré < 180 dias 0,001 

  60 dias < 180 dias 0,001 

Aspectos sociais Pré = 60 dias 0,474 

 Pré < 180 dias 0,010 

  60 dias < 180 dias 0,004 

Saúde mental Pré < 60 dias 0,001 

 Pré < 180 dias 0,001 

  60 dias = 180 dias 0,461 

Auto-estima Pré > 60 dias 0,001 

 Pré > 180 dias 0,001 

  60 dias > 180 dias 0,002 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

 

6.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS    

 

 

A partir da década de 40, o termo Qualidade de Vida passou a ser 

utilizado como um descritor da mudança ocasionada nas vidas das pessoas 

por intermédio da aquisição de bens materiais. Progressivamente houve uma 

reformulação deste conceito, fazendo com que passasse a ser utilizado em 

outras áreas do conhecimento humano como economia, educação e saúde 

(CARR et al., 1996).  

No que tange a Qualidade de Vida relacionada à saúde, esta é 

passível de mensuração, através de instrumentos que estão em contínua 

evolução. Tal evolução tem sido fortemente impulsionada pela crescente 

valorização da comunidade médica em relação à auto-percepção dos 

pacientes. Desta maneira, a percepção pelo indivíduo do impacto na sua vida, 

causado por uma doença ou pelo seu respectivo tratamento, está sendo 

reconhecida como importante indicador de saúde nas pesquisas clínicas e 

epidemiológicas (GUYATT et al., 1993).  

Os instrumentos de mensuração da Qualidade de Vida avaliam 

diferentes aspectos do estado de saúde, usualmente não compreendidos ou 

detectados através da avaliação clínica convencional (QUARESMA, 1995). A 

maior potencialidade da aplicação das medidas de Qualidade de Vida dá-se na 
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pesquisa clínica, onde produz evidências sobre os efeitos gerados pelas 

intervenções médicas (FITZPATRICK, 1992). 

Apesar da multiplicidade de técnicas e inovações incorporadas à 

ritidoplastia, principalmente após a década de 70, quando houve uma melhor 

compreensão das estruturas anatômicas da face (MITZ & PEYRONIE, 1976), 

poucos foram os trabalhos prospectivos que correlacionaram Qualidade de 

Vida  a este procedimento (BURK , ZELEN, TERINO, 1985; GOIN et al., 

1980;  RANKIN et al.; 1998). Na literatura nacional existem apenas dois 

trabalhos em Cirurgia Plástica utilizando instrumentos de avaliação de 

Qualidade de Vida, ambos empregados em pacientes submetidos à cirurgia de 

mamas. (FREIRE, 2001; ABLA, 2002).  

Os critérios de elegibilidade deste estudo tiveram como objetivo 

formar um grupo homogêneo de pacientes, onde as alterações na Qualidade 

de Vida após a ritidoplastia fossem creditadas ao procedimento cirúrgico. 

Nenhuma paciente havia sido submetida previamente a qualquer 

procedimento cirúrgico facial. 

A avaliação no período pós-operatório da Qualidade de Vida e auto-

estima foi realizada em dois momentos distintos: no segundo e sexto meses. 

No segundo mês as equimoses já não são evidentes, não há necessidade de 

curativos e, embora o processo de cicatrização esteja em franca atividade, o 

edema é residual. Por se tratar de um processo de avaliação dinâmica, foi 

realizada nova avaliação no sexto mês, uma vez que esta poderia ser alterada 

por outros fatores não relacionados à cirurgia. Na literatura podem ser 

observados estudos com questionários genéricos e específicos aplicados após 

um mês e seis meses (RANKIN et al., 1998), dois e quatro meses (BURK et 

al., 1985) e dois e seis meses (GOIN et al., 1980). 

Estudos anteriores com casuística formada apenas por candidatas à 

ritidoplastia como GOIN et al. (1980), que obteve uma média das idades de 
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56 anos, mostram que a média em nossa amostra é condizente com a literatura 

(55,1 anos). No entanto, quando comparamos esta média de idade com a de 

amostras submetidas a outros tipos de cirurgias estéticas percebemos que é 

sensivelmente maior. Desta maneira, COLE et al. (1994) obteve média de 29 

anos, KLASSEN et al. (1998) obteve média de 32,6 anos e BURK et al. 

(1985) obteve média de 29,5 anos utilizando amostras submetidas a outros 

tipos de procedimentos. 

Em relação à etnia, todas as pacientes do estudo eram da raça 

branca, com o intuito de homogenização da amostra, uma vez que diferentes 

raças possuem predisposições diferentes a distúrbios da cicatrização, como 

quelóides e cicatrizes hipertróficas (CROCKETT, 1964).  

Quando analisamos os dados sócio-demográficos de escolaridade 

observamos que 43,7% das nossas pacientes apresentavam nível superior, 

46,9% nível médio e 9,4% nível fundamental, não representando uma amostra 

da população. Talvez isto possa ser explicado pela maior exigência em 

relação à aparência física encontrada nos postos de trabalho que exigem maior 

escolaridade, levando estas pacientes a procurarem mais este tipo de 

procedimento. A maioria das pacientes (56,3%) apresentavam atividade extra-

domiciliar remunerada, dados estes compatíveis com outros autores (GOIN et 

al., 1980). 

Em relação ao estado civil, a maioria das pacientes era casada 

(53,1%), apenas 15% eram solteiras, 18,8% divorciadas e 12,5% viúvas. 

Séries maiores apresentaram resultados semelhantes como GOIN et al. (1980) 

com 54% de casadas, mas apenas 4% de solteiras.  

Dentre as técnicas e táticas cirúrgicas para a realização da 

ritidoplastia, cada uma com vantagens e desvantagens, foi optado pela 

realização do descolamento no plano subcutâneo, seguido pela plicatura do 

Sistema Músculo Aponeurótico Superficial (SMAS). Esta abordagem tem a 
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vantagem de menor risco de lesão nervosa, uma vez que o plano de dissecção 

está acima da trajetória do nervo facial. Além disso, a dissecação neste plano 

permite que sejam atribuídos vetores com diferentes direções de tração para a 

pele e o SMAS, o que poderia levar a resultados estéticos mais favoráveis 

(DUFFY, FRIEDLAND, 1994).  

Preconizamos a drenagem aspirativa em todos as pacientes e não 

somente naquelas em que fosse observado, no intra-operatório, a necessidade 

do mesmo. Desta forma, se o dreno pudesse ser considerado um fator de 

incômodo, dor ou limitação física, estaria presente em todos os casos. Após 

48 horas havia queda importante do débito do dreno, sendo então retirado 

neste momento. A drenagem aspirativa na ritidoplastia é fator de muita 

controvérsia na literatura. Muitos autores não a utilizam na maioria das vezes, 

enquanto outros a preconizam em uma porcentagem das cirurgias e alguns 

utilizam em todos os casos (DUFFY, FRIEDLAND, 1994).   

Em relação às complicações, dentre as 32 pacientes operadas, houve um 

único caso (3,1%), em que houve formação de hematoma. Tal complicação 

foi diagnosticada no 1º PO, a despeito da utilização de um dreno a vácuo. Foi 

necessária a evacuação cirúrgica do hematoma em centro cirúrgico, seguida 

de meticulosa hemostasia e reposicionamento de outro dreno do mesmo tipo. 

A partir daí, a paciente evoluiu bem, sem que a viabilidade do retalho tivesse 

sido comprometida e sem nova formação de hematoma, recebendo alta no 5º 

PO.  

A paciente em questão apresentou vômito no pós-operatório imediato, 

fato que pode ter contribuído para o sangramento. O dreno a vácuo 

encontrava-se obliterado por coágulos no lado correspondente, não evitando a 

complicação. 
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Esta incidência (3,1%) é condizente com a literatura cujos trabalhos com 

grandes séries, reportam uma incidência de hematomas que varia de 0,9% a 

8% (McDOWELL, 1972; WEBSTER, 1972). 

BAKER et al. (1977) avaliou estatisticamente 7700 pacientes 

submetidas a ritidoplastia, obtendo uma incidência de 3,7% de hematomas. 

No grupo de pacientes do sexo masculino avaliado isoladamente, a incidência 

subia para 8,7%. Outros trabalhos mostram incidências semelhantes (DUFFY, 

FRIEDLAND, 1994).   

Outras complicações, como lesão do nervo facial que é descrita 

com uma incidência de 0,1% a 1% em alguns trabalhos (DUFFY, 

FRIEDLAND, 1994) e com incidências crescentes em outros (BAKER, 

1994), devido aos procedimentos mais invasivos realizados atualmente, não 

ocorreram neste estudo.  

A perda parcial de pele ou sofrimento do retalho cuja incidência 

reportada é de 0,4 a 3,6% na literatura (DUFFY, FRIEDLAND, 1994), 

também não ocorreu. O fato de a amostra ser constituída unicamente por 

pacientes não tabagistas, pode ter contribuído para isto, uma vez que foi 

demonstrado que o tabagismo aumenta em 12 vezes o risco de sofrimento do 

retalho e perda cutânea (REES et al., 1984). 

Da mesma maneira, alopecia, que é descrita com uma incidência de 1 a 

3% (LEIST et al., 1977; COHEN,WEBSTER, 1983) infecção e alterações 

cicatriciais não ocorreram em nenhum caso. 

Como a incidência de complicações é relativamente baixa, talvez seja 

necessário um aumento do espaço amostral para uma quantificação mais exata 

destes eventos. 
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6.2 QUALIDADE DE VIDA –  SF-36 

 

 

No início do desenvolvimento dos instrumentos de medida, na 

mesma década em que SKOOG (1974) aprimorou as táticas em ritidoplastia, 

as pacientes que desejavam esta cirurgia foram rotuladas como psicóticas. 

Este fato ocorreu devido à aplicação de instrumentos pouco apropriados ao 

estudo ou à inadequada interpretação dos resultados dos instrumentos. 

Exemplo disto é o trabalho de BAKER et al. (1974), que usa um instrumento 

de “índice discriminativo” (instrumento com capacidade de identificar 

indivíduos com determinada característica), o “Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory”, que tem a capacidade de distinguir pessoas com 

alterações emocionais ou psicológicas, mas não diz especificamente quais são 

e suas intensidades; e cujos resultados só foram analisados por psicólogos. 

Esta “classificação patológica” dos pacientes não ocorreu somente com 

aqueles desejando um rosto mais jovem, mas com todos os tipos de cirurgia 

plástica, como a pesquisa de WRIGHT & WRIGHT (1975).  

Trabalhos como os de GOIN et al. (1976) e SHIPLEY et al. (1977), 

realizados em conjunto com cirurgiões plásticos e outros profissionais de 

outras áreas médicas, com interpretações mais adequadas dos resultados, 

permitiram o melhor entendimento da personalidade destes pacientes e os 

efeitos da cirurgia. 

Diversas pesquisas (GARRATT et al., 1993; COLE et al., 1994; 

GUYATT, 1995; FARIA et al., 1999) foram realizadas em cirurgia plástica 

com o uso destes instrumentos, demonstrando a melhora na qualidade de vida 

dos pacientes, permitindo direcionar financiamentos através dos programas de 

saúde dos países desenvolvidos. 
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Em 1992, WARE & SHERBOURNE descreveram o 

desenvolvimento do instrumento genérico de avaliação da qualidade de vida o 

“The Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey” (SF-36) a 

partir de diversos instrumentos já existentes na literatura nos últimos 20 anos. 

Por ser de fácil administração e compreensão, não tão extenso, avaliando 

tanto os aspectos positivos quanto os negativos de vários domínios da saúde, 

tornou-se um importante instrumento de pesquisa na comunidade científica, 

após ter sido comprovado a validade e a consistência interna por BRAZIER et 

al. (1992), GARRATT et al. (1993), JENKINSON et al. (1993) e 

McHORNEY et al. (1994).   

Em 1997, CICONELLI traduziu o SF-36 para a língua portuguesa, 

adaptou-o à cultura brasileira e validou o questionário para pacientes com 

artrite reumatóide.  Para a validação, utilizou três outros instrumentos já 

traduzidos e validados no Brasil: o “Stanford Health Assessment 

Questionnaire” (HAQ), específico para capacidade funcional; o “Arthritis 

Impact Measurement Scale” (AIMS) e o “Nottingham Health Profile” (NPH), 

específico, mas bem menos sensível que o SF-36, pois só permite resposta 

“sim” ou “não”.  

Utilizamos o SF-36 em nossa pesquisa, pois além do que já foi 

exposto anteriormente, possui outras vantagens: 

 Fornece muitas informações. 

 Detecta diferenças sobre vários aspectos do estado de saúde. 

 Permite a comparação com outras intervenções ou doenças. 

 Seus resultados podem ser comparados com escores de uma 

população geral. 

RANKIN et al. (1998) realizaram estudo prospectivo utilizando 

questionários para avaliação da Qualidade de Vida “Health Measurement 
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Questionnaire” e escala de 20 itens para avaliação da depressão em pacientes 

que iriam ser submetidos a procedimentos estéticos como: ritidoplastia, 

lipoaspiração, rinoplastia, e observaram que os resultados referentes à 

Qualidade de Vida e depressão mudaram significativamente após o 

procedimento cirúrgico. Os pacientes tornaram-se mais confiantes, mais 

satisfeitos com sua aparência, menos insatisfeitos com seu peso e com um 

perfil psicológico melhor.  No entanto, a utilização do “Health Measurement 

Questionnaire” permite avaliação dos dados referentes à incapacidade 

funcional e depressão e apresenta um único valor numérico para determinação 

de estado de saúde.  E é neste ponto que o questionário SF-36 se diferencia 

dos outros questionários relacionados à Qualidade de Vida. O SF-36, 

analisado de maneira independente para as oito dimensões de estado de saúde, 

pode revelar-se como vantajoso, pois mostra-nos a alteração que o 

procedimento cirúrgico causa em cada uma destas dimensões.   

O SF-36 mostrou-se mais sensível em relação ao “Nottingham 

Health Profile” (JENKINSON et. al., 1993) apesar de possuírem cinco 

dimensões semelhantes, sendo capaz de detectar níveis mais sutis de alteração 

na população estudada e é menor que o “Sickness Impact Profile” 

(JENKINSON et. al., 1993) e o “Brief Sympton Inventory” (GOIN & REES, 

1991), facilitando a administração. 

Aplicamos o SF-36 e a Escala de Auto-Estima Rosenberg no pré e 

pós-operatório de dois e seis meses, na forma auto-administrável. Isto foi 

possível, pois a grande maioria das pacientes (90,6%) do estudo possuía nível 

de escolaridade médio (colegial) ou superior, nenhuma apresentava 

deficiência visual e idade inferior a 20 anos. 

 Para que ocorra baixa porcentagem de respostas incompletas ou 

duplas no SF-36, é recomendável que os pacientes tenham acima de dezessete 

anos e ao menos atingido a 8.a série (CICONELLI, 1999). Vinte e três 
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pacientes consideraram fácil responder o questionário SF-36 (23/32 = 71,9 

%); nove pacientes consideraram-no de média dificuldade (9/32 = 28,1%); 

nenhuma paciente classificou-o como difícil.  A dificuldade de interpretar e 

preencher os questionários teve correlação direta com o nível de escolaridade. 

Das pacientes com ensino fundamental, duas consideraram o questionário SF-

36 de média dificuldade (2/3 = 66,7%), cinco pacientes que cursaram ou 

estavam cursando o ensino médio consideraram-no de média dificuldade 

(5/15 = 33,3%) e duas pacientes do ensino superior avaliaram-no como sendo 

de dificuldade média (2/14 = 14,3%), mostrando que a maior escolaridade 

facilita o preenchimento do questionário. Segundo McHORNEY et al. (1994) 

e GARBERS et al. (1998) o índice de respostas completas tende a ser menor 

em pacientes mais idosos, de classe social mais baixa e com nível de instrução 

inferior. 

Dentre outras vantagens do SF-36 podemos ainda citar que este tipo 

de aplicação não sofre influência do observador, é simples e oferece maior 

privacidade com custo muito baixo (CORNEY & CLARE, 1985). 

Alguns dos estudos prospectivos tiveram seus pacientes 

entrevistados pelo próprio médico e pesquisador (BEALE et al., 1985; 

FREIRE, 2001) pesquisadores não médicos (KLASSEN et al., 1996; 

SHAKESPEARE & COLE, 1997) ou na forma auto-administrável (SHIPLEY 

et al., 1977; WALDEN et al., 1997) e outros estudos retrospectivos foram 

feitos por meio de contato telefônico (YOUNG et al., 1994) ou questionários 

enviados pelo correio (BAKER et al., 1974) ou por associação de métodos 

(BRINTON et al., 2000; HETTER, 1979). 

Em nosso trabalho as avaliações quanto aos aspectos estudados pelo 

questionário SF-36 e a escala de auto-estima foram feitas de forma separada e 

as alterações em cada um destes aspectos podem ter ocorrido por diferentes 

razões: 
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Capacidade funcional – Não houve alterações no segundo mês 

pós-operatório, mesmo havendo a orientação de não se realizar qualquer 

atividade que implicasse em esforço físico. No sexto mês pós-operatório os 

índices foram semelhantes em relação aos do segundo mês pós-operatório, 

mostrando não haver diferenças entre o pré-operatório e os dois períodos pós-

operatórios. Este fato já era esperado, pois as pacientes com ritidose facial não 

apresentam qualquer dificuldade em realizar suas tarefas diárias, 

diferentemente de pacientes desejosas de outros tipos de cirurgia plástica, 

como a mastoplastia redutora, em que a hipertrofia mamária determina 

capacidade funcional reduzida (FREIRE, 2001). Neste estudo, as pacientes 

relataram ter voltado completamente às suas atividades diárias. 

 Aspectos físicos – Os resultados deste domínio do SF-36 foram 

semelhantes nos três períodos, mostrando que a saúde física das pacientes 

com ritidose facial não interfere em nada com suas atividades profissionais. 

Estes foram semelhantes aos da capacidade funcional. As pequenas alterações 

decorrentes da recuperação pós-operatória até o segundo mês não foram 

significantes a ponto de gerar problemas profissionais.  

Dor – Encontramos o mesmo resultado em relação ao aspecto 

físico. Da mesma maneira, a ritidose facial não causa dor à paciente no pré-

operatório e aos dois meses de pós-operatório a paciente já não apresenta 

queixas álgicas relacionadas à cirurgia. Resultados semelhantes foram 

observados em outros trabalhos nos quais o problema estético não causava 

dor no pré-operatório (ABLA, 2002). 

Estado geral de saúde – Após a cirurgia observamos um aumento 

(não significativo) do escore nesta dimensão no segundo mês de pós-

operatório, aumentando também no sexto mês (este só era estatisticamente 

significante em relação ao pré-operatório). Segundo McHORNEY, WARE, 
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RACZEK (1993) como o estado geral de saúde está mais relacionado com a 

saúde física e um pouco menos com saúde mental, esperávamos que este 

aspecto se comportasse como os aspectos capacidade funcional e aspectos 

físicos, no entanto não foi isso que aconteceu. Como este aspecto avalia a 

opinião da paciente quanto a sua saúde futura é possível que as alterações 

do estado emocional que ocorrem no período pós-operatório possam ser 

responsáveis pelas diferenças de escores entre o sexto mês pós-operatório e o 

pré-operatório.  

Vitalidade – Tivemos aumento deste escore no segundo mês (não 

significativo) e no sexto mês (significativo em relação ao pré-operatório e ao 

segundo mês de avaliação). Em relação à vitalidade, a saúde física e saúde 

emocional interferem de maneira semelhante na disposição do indivíduo de 

realizar as suas atividades (McHORNEY et al., 1993). Como não tivemos 

aumento no escore da saúde física, provavelmente o domínio vitalidade está 

sendo diretamente influenciado pela saúde emocional. Estes achados estão de 

acordo com literatura, pois após a cirurgia, houve diminuição da ansiedade 

(RANKIN et al., 1998). Desta forma, as pacientes não se preocupavam tanto 

com a aparência (mas sem se descuidar dela) e relataram ter mais disposição 

para as tarefas diárias e melhor desempenho nas atividades profissionais.      

Aspectos sociais – No tocante a estes aspectos, houve aumento nos 

escores a partir do segundo mês, mas sendo significante apenas no sexto mês  

pós-operatório. As pacientes submetidas à ritidoplastia, pela característica 

intrínseca deste procedimento ser realizado na face, não podem ocultar o seu 

estado pós-operatório com vestes, como fazem as pacientes submetidas a 

outros tipos de cirurgia plástica. Desta maneira, é possível que as atividades 

sociais e de relacionamento sofram algum grau de restrição nos dois primeiros 

meses 

 pós-cirurgia. Cabe ainda lembrar, que as questões referentes aos aspectos 
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sociais questionam a limitação às atividades sociais nas quatro semanas 

anteriores à aplicação do questionário. Desta maneira, por ainda apresentarem 

edema significativo após o primeiro mês, as pacientes evitam a exposição. No 

sexto mês, com os benefícios estéticos da cirurgia visíveis, associados às 

alterações positivas da saúde mental, as pacientes passam a ter uma vida 

social mais ativa e melhora nos relacionamentos interpessoais (RANKIN et 

al., 1998). 

Aspectos emocionais – Não apresentaram alterações significantes 

na comparação entre os três períodos estudados. Tal fato pode ser explicado 

por este aspecto do SF-36 referir-se às limitações profissionais ou de 

atividades regulares diárias, como conseqüência de algum problema 

emocional (ansiedade, depressão). Ao analisarmos os escores, notamos que 

quase a totalidade das pacientes já possuía níveis elevados deste aspecto 

(quanto maior o escore, melhor a qualidade de vida e menos limitações) 

desde o pré-operatório. Isto demonstra que a ansiedade causada pela auto-

percepção negativa do envelhecimento facial, não limita intensamente (na 

grande maioria) aquelas atividades citadas. ABLA (2002) descreve amostra 

de pacientes candidatas à outro tipo de cirurgia plástica estética (mastoplastia 

de aumento) com escores altos  no pré-operatório, neste domínio.  

Saúde mental – Notamos que neste aspecto, houve aumento nos 

escores de maneira significativa a partir do segundo mês de avaliação, 

mantendo-se altos até o sexto mês. Este aspecto está relacionado com a 

percepção da ansiedade ou depressão, sem que estes sintomas acarretem, 

necessariamente, problemas de ordem profissional ou nas atividades diárias. 

Desta forma, podemos ver nos resultados, a distribuição bem mais variável 

dos escores, quando comparada com a distribuição do aspecto emocional, 

mostrando que as pacientes têm noção de suas ansiedades sem acarretar 
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problemas sérios em sua vida. Após a ritidoplastia, esta ansiedade diminui e 

os índices da saúde mentais melhoram.  

 

 

6.3 AUTO-ESTIMA – ESCALA ROSENBERG 

 

 

Apesar do SF-36 apresentar inúmeras vantagens, não existe em sua 

estrutura, conceitos relacionados à imagem corporal e auto-estima, domínios 

estes que se alteram nas pacientes submetidas à ritidoplastia. Desta forma, 

fez-se necessário à aplicação de um questionário específico que abordasse um 

desses aspectos da saúde. Utilizamos a Escala de Auto-Estima Rosenberg, que 

aborda especificamente a auto-estima, disponível na literatura nacional por ter 

sido traduzido para a língua portuguesa, adaptado ao contexto cultural 

brasileiro e ter sido testadas suas propriedades de medida (validade e 

reprodutibilidade) por DINI (2000). Suas vantagens são: 

 Capacidade de detectar pequenas alterações na auto-estima. 

 Possui propriedades psicométricas. 

 È curto, de fácil entendimento. 

Devido às características acima, este instrumento de Qualidade de 

Vida, foi empregado para avaliar resultados de cirurgia redutora das mamas 

(SHAKESPEARE & COLE, 1997; FARIA et al., 1999; SHAKESPEARE & 

POSTLE, 1999), diversas cirurgias plásticas (KLASSEN et al., 1996), 

remoções de próteses (WALDEN et al., 1997) e para validar outro 

instrumento (KLASSEN et al., 1998).   
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Auto-Estima – No nosso estudo houve diminuição progressiva e 

estatisticamente significante dos escores no segundo e sexto meses pós-

operatórios (escores menores indicam melhora na auto-estima). As alterações 

neste domínio foram intensas, mostrando o efeito direto da ritidoplastia sobre 

a Qualidade de Vida destas pacientes. A auto-estima engloba vários aspectos 

que podem ser pesquisados separadamente. Um destes componentes é a 

imagem corporal, que têm quatro elementos centrais para a sua concepção 

(SARWER et al., 1998b):  

1. Realidade física da aparência, que em última análise é “como ele 

e visto pelos outros”. Algumas características são quase universalmente vistas 

como belas, enquanto grandes desvios das normas da aparência são vistas 

como não atraentes ou mesmo grotescas por todos que os contemplam. O 

indivíduo cuja aparência é extremamente diferente de seus conhecidos está 

mais sujeito a receber diferentes reações de seu meio social, dessa maneira 

influenciando suas opiniões e sentimentos sobre seu corpo ao longo de toda a 

vida.    

2. Percepção da aparência (do corpo ou das partes), que consiste em 

“como o indivíduo julga sua própria aparência”, podendo ser da forma inteira 

do corpo ou de uma parte específica. Pode existir incongruência entre a 

realidade física e a percepção da aparência. 

 3. Importância da aparência, que é “o valor (grau de importância) 

da imagem corporal em relação à própria auto-estima”. Este valor pode ser 

visto como um processo cognitivo envolvendo o grau de atenção dado à 

própria aparência, tanto em termos de auto-percepção, quanto na interação 

com outros valores. Algumas pessoas não relacionam sua aparência física 

com seu próprio valor e dá pouca importância a ela. Entretanto, NAPOLEON 

& LEWIS (1989) afirmaram que os pacientes que se submetem à cirurgia 

estética alimentam grande parte de sua auto-estima com sua aparência.  
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4. Grau de insatisfação com a aparência, que pode variar de 

pensamentos leves à completa insatisfação e/ou preocupação que impede uma 

vida normal à pessoa.  

Similarmente a KLASSEN et al. (1996) estudamos somente a auto-

estima de uma forma geral, pois não possuímos outros instrumentos em nosso 

meio além da Escala de Auto-Estima Rosenberg. A ritidoplastia, atuando 

sobre os elementos centrais da imagem corporal, propiciou às pacientes uma 

nova percepção corporal, elevando o apreço e a consideração que sentem por 

si mesmas, com impacto significativo sobre sua auto-estima. 

 

 

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 

Já foi demonstrado que as avaliações do estado de saúde feitas 

pelos médicos para os seus pacientes eram diferentes daquelas realizadas 

pelos próprios pacientes e que as avaliações feitas do mesmo paciente por 

dois dos seus médicos também eram diferentes (SLEVIN,1988).  

A utilização de instrumentos de medida válidos para determinar a 

percepção do indivíduo após o tratamento é um reflexo verdadeiro da opinião 

do paciente, quanto as suas expectativas, frustrações ou satisfação com o 

procedimento, sem a interferência do corpo clínico. 

Tais instrumentos de medida da Qualidade de Vida – SF-36 e 

Escala de Auto-estima de Rosenberg - serviram para demonstrar com subsídio 

científico, as alterações benéficas na saúde das pacientes que se submeteram à 

ritidoplastia. Quanto mais o instrumento é utilizado e maiores são as situações 

onde sua interpretação é aquilo que se espera, maior se torna a confiança em 
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sua validade (GUYATT et al., 1993). Do mesmo modo, o aumento da 

confiança na validade destes instrumentos de medida deve levar à crescente 

conscientização de que as avaliações dos resultados dos tratamentos de saúde 

não devem ser analisadas apenas pelas equipes médicas, mas sim em conjunto 

com os próprios pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusões 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

 

 

1. A ritidoplastia promove mudanças positivas na qualidade de vida das 

pacientes em quatro dos aspectos avaliados pelo SF-36.  

 

2. A ritidoplastia promove mudanças positivas na auto-estima das 

pacientes. 
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8. RESUMO 

 

 

No período de Setembro de 2002 a Dezembro de 2003, trinta e duas 

pacientes com ritidose facial, entre 46 e 68 anos, sem qualquer procedimento 

cirúrgico facial prévio, foram selecionadas consecutivamente, segundo lista de 

espera. Foram realizadas avaliações na fase pré-operatória e após dois e seis meses 

da cirurgia. Para avaliar as alterações da ritidoplastia na qualidade de vida das 

pacientes, foi utilizado o questionário “The Medical Outcomes Study 36-item Short-

Form Health Survey” (SF-36), instrumento de avaliação de saúde genérico, 

composto por 36 itens que compreendem a qualidade de vida em oito dimensões, e 

a Escala de Auto-Estima Rosenberg, instrumento específico de avaliação de 

qualidade de vida, formado por 10 questões abrangendo um único domínio, a auto-

estima. Para o SF-36, cada dimensão foi analisada individualmente e apresentou um 

escore que variou de zero a 100, sendo zero o pior estado de saúde e 100 o melhor. 

Para a escala de auto-estima, apenas um valor era obtido e que variou de zero a 30, 

sendo zero o melhor estado de auto-estima e 30 o pior. A análise descritiva para os 

dados sócios demográficos utilizou medidas resumo como média, desvio padrão e 

proporção. A análise inferencial foi realizada através da Análise de Variância em 

Blocos, sendo complementada pelo método de Bonferroni. A média de idade foi de 

55,13 anos (46 a 68 anos) e o nível de escolaridade das pacientes distribuiu-se em 

1° grau (9,4%), 2º grau (46,9%) e superior (43,7%).  Todas as pacientes eram da 

raça branca e 53% eram casadas. Houve um único caso de complicação (3%) que se 

caracterizou por um hematoma em hemiface direita que necessitou evacuação 

cirúrgica no 1° PO, com boa resolução. A ritidoplastia promove alterações positivas 

tanto na esfera física, quanto psicológica e social das pacientes. Alterações positivas 

significantes foram obtidas em quatro dos oito aspectos avaliados pelo SF-36, e o 

escore médio da escala de auto-etima passou de 6,62 no pré-operatório para 2,13 no 

sexto mês pós-operatório. No presente estudo o SF-36 e a Escala de Auto-Estima 

Rosenberg mostraram-se válidos para avaliar o estado de saúde das pacientes com 

ritidose facial e detectar mudanças positivas na qualidade de vida destas mesmas 

pacientes após a ritidoplastia.  
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9.SUMMARY 

 

 

 

Between September 2002 and December 2003, thirty-two female patients 

with facial rhytidosis, aged 46 to 68, who had never previously undergone facial 

surgical procedures, were selected consecutively from a waiting list. Evaluations 

were carried out in the pre-surgical stage and two and six months after surgery. To 

assess the changes concerning improvement in the patients’ quality of life as a result   

of rhytidoplasty, we used the “Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health 

Survey” (SF-36), a generic health evaluation tool, consisting of 36 items that cover 

quality of life across eight dimensions, and the “Rosenberg Self-esteem Scale”, a 

specific tool for evaluating quality of life, consisting of 10 questions on a single 

subject, self-esteem. As regards the SF-36, each dimension was analyzed 

individually and resulted in a score ranging from zero to 100, with zero standing for 

the worst state of health and 100 for the best. As regards the self-esteem scale, only 

one value was obtained, ranging from zero to thirty. Zero stood for the best state of 

self-esteem, whereas 30 stood for the worst. The descriptive analysis for the socio-

demographic data relied on summary measures, such as averages, standard 

deviations and ratios. The inferential analysis was carried out through the Analysis 

of Variance in Blocks, which was complemented with the Bonferroni method. The 

average age was 55.13 years (46 to 68 years) and 9.4% had primary education, 

46.9% had secondary education and 43.7% had higher education. All the patients 

were white and 53% were married. There was a single complication (3%), a major 

hematoma on postoperative day 1 which was evacuated in the operation room, with 

satisfactory result. Rhytidoplasty brings about positive changes both in the physical 

and in the psychological and social spheres of the patients. We had significant 

positive changes on four of the eight aspects evaluated through SF-36 and the 

average score on the self-esteem scale rose from 6.62 pre-surgery to 2.13 in the 

sixth month following surgery. In our study, the SF-36 and the “Rosenberg Self-

esteem Scale” showed themselves to be valid means of evaluating the state of the 

health of patients with facial rhytidosis and of identifying positive changes in the 

quality of life of the said patients following rhytidoplasty.  
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Anexo 1: Carta de Informação  

      Título do projeto: “Qualidade de vida e auto-estima em pacientes submetidas à 

ritidoplastia”. 

      O objetivo deste estudo é analisar a qualidade de vida e auto-estima das pacientes a 

serem submetidas à ritidoplastia (“cirurgia de rugas”). 

      Utilizaremos dois questionários, sendo estes, já largamente estudados e aplicados para 

outros pacientes no Brasil e em outros países; estão traduzidos para o nosso idioma, é de 

fácil entendimento e com respostas rápidas. Optamos por usar estes questionários (SF-36 e 

escala EPM/Rosenberg) devido as suas adaptações à cultura brasileira e abrangência dos 

seguintes aspectos: estado físico e funcional, aspecto emocional, psicológico, social e auto-

estima. 

      Estes mesmos questionários deverão ser aplicados 3 vezes: antes da cirurgia e após 2 

meses e 6 meses da cirurgia, e serão realizados por um único entrevistador, o qual é 

médico e participante da equipe cirúrgica. 

      Faremos uma análise destes questionários e com isto pretendemos identificar se houve 

alguma alteração na qualidade de vida e auto-estima das pacientes, e se houve, em quais 

aspectos ocorreram (atividade física e funcional, aspectos emocionais, psicológicos e 

sociais ). 

      As cirurgias serão realizadas com técnica já consagrada pela experiência médica, 

adequada ao caso e por equipe especializada.  

Serão necessários para a realização do ato cirúrgico exames pré-operatórios que se 

consistem na coleta de sangue, realização de radiografia de tórax e eletrocardiograma. A 

coleta de sangue pode causar algum desconforto como dor e pequenos hematomas/ 

equimoses. 

As cirurgias serão realizadas sob anestesia geral, por membros da equipe de 

pesquisadores habilitados para a mesma. O tempo médio de internação hospitalar é de três 

dias e o pós-operatório requer afastamento das atividades diárias por no mínimo quinze 

dias, exigindo repouso relativo e cuidados locais a serem orientados pela equipe cirúrgica. 

Deverão ser realizados curativos pela equipe de pesquisadores a intervalos variáveis 

dependendo da evolução de cada caso. Será necessário que o paciente faça 

antibioticoterapia profilática com cefalosporina de primeira geração e poderão ser 

necessários analgésicos no pós-operatório. 

Os seguintes pontos devem ser especificamente esclarecidos:  

a. Como resultado da cirurgia existirá uma cicatriz, que será permanente. 

Todos os esforços serão para diminuir/encobrir a cicatriz de forma a torná-la 

o menos evidente possível; 

b. Poderá haver edema (inchaço) na área operada que, eventualmente, 

permanecerá por semanas, menos freqüentemente por meses; 

c. Poderá haver equimoses (manchas na pele) que eventualmente 

permanecerão por semanas, menos freqüentemente por meses e, apesar de 

raro, poderão ser permanentes; 

d. Poderá haver descoloração ou pigmentação cutânea em áreas cirúrgicas por 

período indeterminado de tempo e, apesar de raro, poderá ser permanente; 
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e. Poderá haver líquidos, sangue e/ou secreções acumulados nas áreas 

operadas, requerendo drenagem e/ou aspiração e/ou curativos cirúrgicos 

e/ou cirurgias reparadoras até mesmo em mais de um tempo cirúrgico; 

f. Poderá haver áreas cutâneas, em maior ou menor extensão, com perda de 

vitalidade biológica por redução na vascularização sangüínea, acarretando 

alterações na pele – sofrimento cutâneo – que serão reparáveis apenas 

mediante nova(s) cirurgia(s) e muitas vezes com resultados apenas 

paliativos; 

g. Poderá haver áreas de perda de sensibilidade nas partes operadas. Tais 

alterações poderão ser, de parciais a totais por um período indeterminado de 

tempo e, apesar de raro, poderão ser permanentes; 

h. Poderá haver dano nervoso com conseqüente paralisia na face em diversos 

graus por um período indeterminado de tempo e, apesar de raro, poderá ser 

permanente; 

i. Poderá haver dor pós-operatória, em maior ou menor grau de intensidade, 

por um período de tempo indeterminado. 

j. Poderá haver transtornos do psiquismo (comportamento afetivo) em geral, 

na forma de ansiedade e, apesar de raro, quadros psicológicos mais 

complexos transitórios ou permanentes. 

 

Serão realizadas sessões fotográficas no pré-operatório, 60 e 180 dias pós-cirurgia. 

Todas fotos, informações e identidade serão mantidas sob sigilo e divulgadas apenas em 

meios científicos. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela 

pesquisa, Dr. Marcos Chaves de Arruda Alves que poderá ser encontrados na Disciplina de 

Cirurgia Plástica, à rua Napoleão de Barros, 715 tel: 5576-4118 ou celular 9192-6030. 

Qualquer consideração ou dúvida a respeito da ética da pesquisa, entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa, à rua Botucatu, 572 -1° andar, tel: 5571-1062. 

É garantida a liberdade de retirada de consentimento e saída do estudo, a qualquer 

momento, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento. 

Os pacientes serão constantemente informados sobre os resultados parciais da 

pesquisa e seu andamento durante suas consultas de avaliação. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelo procedimento, o paciente tem 

direito ao tratamento médico na instituição, bem como às indenizações legalmente 

estabelecidas. 

Os dados coletados nesta pesquisa serão utilizados somente para a mesma. 
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Anexo 2: Termo de Consentimento Informado (Livre e Esclarecido): 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO: Considerando que: (1) os meios utilizados 

visando assegurar o entendimento das informações sobre o diagnóstico, o 

tratamento e o prognóstico me foram apresentados de forma leal e compreensível; 

(2) mesmo sendo sabedor(a) de que os procedimentos aos quais me submeterei 

além de serem de risco e, embora raramente, possam causar alterações da minha 

integridade física – mental, (3) intercorrências e/ou complicações tais como: dor, 

inchaço, manchas na pele, alterações de sensibilidades, paralisia de nervos, 

cicatrizes, necrose de pele, alterações de forma e/ou tamanho na áreas operadas, 

acúmulo de líquidos e secreções, infecção e limitação de minhas atividades 

cotidianas por um período indeterminado de tempo; 

EU, ..................................................................................................... RG 

N°........................... 

ACREDITO TER SIDO SUFICIENTEMENTE INFORMADO A RESPEITO DO 

ESTUDO “QUALIDADE DE VIDA E AUTO-ESTIMA EM PACIENTES 

SUBMETIDAS À RITIDOPLASTIA”. ACEITO E AUTORIZO QUE OS 

PROFISSIONAIS DESIGNADOS REALIZEM OS PROCEDIMENTOS 

NECESSÁRIOS A BOA CONDUÇÃO DO ATO ANESTÉSICO-CIRÚRGICO 

PROGRAMADO, NA FORMA CONSTANTE DESTE TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO, CONFORME MINHA LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. 

ACEITO AINDA PARTICIPAR DESTE PROTOCOLO DE PESQUISA, 

PODENDO DESISTIR DO MESMO A QUALQUER MOMENTO. 

 

São Paulo,      de                 de  2003. 

 

____________________________                      _________________________ 

              PACIENTE                                                                TESTEMUNHA 

 

 ________________________                         _________________________ 

  RESPONSÁVEL PELO ESTUDO                                      TESTEMUNHA 
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Anexo 3: Termo de Consentimento sobre fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eu, ......................................................................................................................................  

RG nº ...................................... consinto, de livre e espontânea vontade, que seja feita 

documentação científica do meu caso clínico para o Protocolo “Qualidade de vida e Auto-

estima em pacientes submetidas à ritidoplastia”, por meio de fotos, slides e filmes. Permito 

ainda, que a Equipe responsável pelo protocolo faça uso dessa documentação para 

divulgação científica deste trabalho em Congressos, Simpósios, Jornadas, bem como 

qualquer evento científico de interesse para a Equipe. Permito ainda a utilização desta 

documentação para publicação científica em Revistas, Jornais e Periódicos especializados 

no assunto, sem qualquer ônus para a Equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

    São Paulo,          de                             de 

 

 

 

 

 

 

 

                                           .......................................................................................... 
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Anexo 4: Protocolo de Avaliação Pré-operatória 

 

                               DATA DE APLICAÇÃO : ____/____/____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RG HSP  

Nome   

Idade  

Estado Civil  

Idade  

Raça  

Profissão  

Instrução  

Endereço  

Telefones  

Peso  

Altura  

Alergias  

Hábitos  

Patologias  

Cirurgias  

SF-36  Auto-administrável 

Rosenberg  Auto-administrável 
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Anexo 5: Protocolo de Avaliações Pós-operatórias 

 

 

 

PÓS-OPERATÓRIO 

 

 

Data da cirurgia  

Equipe  

Complicações Precoces  

 

Data  (60º PO)  

Complicações Tardias  

SF-36  Auto-administrável 

Rosenberg  Auto-administrável 

 

Data  (180º PO)  

Complicações Tardias  

SF-36  Auto-administrável 

Rosenberg  Auto-administrável 
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Anexo 6:   Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida SF-36 

 

INSTRUÇÕES: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos 

manterão informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas 

atividades de vida diária. Responda cada questão marcando a resposta como indicado. 

Caso você esteja inseguro em como responder, pôr favor tente responder o melhor que 

puder. 

 

 

1. Em geral você diria que sua saúde é: 

(circule uma) 

  

Excelente Muito boa Boa Ruim Muito ruim 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

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

(circule uma) 

 

Muito melhor Um pouco 

melhor 

Quase a mesma Um pouco pior Muito pior 

1 2 3 4 5 
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3.  Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um 

dia comum. Devido a sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas tarefas? Neste 

caso quanto? 

 

 
(circule um número em cada linha) 

Atividades                      

Sim. 

Dificulta 

muito 

Sim. 

Dificulta 

um pouco 

Não. Não 

dificulta de 

modo 

algum 

a) Atividades vigorosas, que exigem muito 

esforço, tais como correr, levantar objetos 

pesados, participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como mover 

uma mesa, passar aspirador de pó, jogar 

bola, varrer a casa 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

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

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 
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4. Durante as últimas quatro semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o 

seu trabalho ou alguma atividade física diária regular, como conseqüência de sua 

saúde física 

 

(circule uma em cada linha) 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de 

tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você 

gostaria? 
1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de 

trabalho ou em outras atividades? 
1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu 

trabalho ou outras atividades (p. ex.: 

necessitou de um esforço extra?) 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

 

5. Durante as últimas quatro semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o 

seu trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema 

emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso)? 

(circule uma em cada linha) 

 

 Sim Não 

a) Você diminuiu a quantidade de 

tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você 

gostaria? 
1 2 

c) Não trabalhou ou fez qualquer das 

atividades com tanto cuidado como 

geralmente faz? 

1 2 

 

 

 

 

 

6. Durante as últimas quatro semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, 

vizinhos, amigos ou em grupo? 

(circule uma) 

 

 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas quatro semanas? 

(circule uma) 

 

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

8. Durante as últimas quatro semanas, quando a dor interferiu com seu trabalho normal 

(incluindo tanto o trabalho, fora de casa e dentro de casa)? 

(circule uma) 

 

 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas quatro semanas. Para cada questão, pôr favor dê uma resposta que 

mais se aproxima da maneira como você se sente. Em relação as últimas quatro 

semanas. 

(circule um número para cada linha) 

 

 Todo 

tempo 

A 

maior 

parte do 

tempo 

Uma 

boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

peq. 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você tem 

se sentido cheio de 

vigor, cheio de vontade, 

cheio de força? 

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você tem 

se sentido uma pessoa 

muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você tem 

se sentido tão deprimido 

que nada pode animá-

lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem 

se sentido calmo ou 

tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem 

se sentido com muita 

energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem 

se sentido desanimado e 

abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem 

se sentido esgotado? 
1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem 

se sentido uma pessoa 

feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem 

se sentido cansado? 
1 2 3 4 5 6 
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10. Durante as últimas quatro semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 

amigos, parentes, etc.)? 

(circule uma) 

 

Todo o tempo A maior parte 

do tempo 

Alguma parte 

do tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

 

 

 

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

(circule um número em cada linha) 

 

 Definitiva

mente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não sei A maioria 

das vezes 

falsa 

Definitiva

mente 

falsa 

a) Eu costumo adoecer 

um pouco mais 

facilmente que as 

outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer 

pessoa que eu 

conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 

1 2 3 4 5 
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Anexo 7:  Pontuação do Questionário SF-36 

 

 

Questão Pontuação 

 

01 1 = 5,0     2 = 4,4     3 = 3,4     4 = 2,0     5 = 1,0 

02 Soma Normal 

03 Soma Normal 

04 Soma Normal 

05 Soma Normal 

06 1 = 5,0     2 = 4,0     3 = 3,0     4 = 2,0     5 = 1,0 

07 1 = 6,0    2 = 5,4    3 = 4,2     4 = 3,1     5 = 2,2     6 = 1,0 

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

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

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

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

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

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

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

1 = 6 

2 = 4,75 

3 = 3,5 

4 = 2,25 

5 = 1,0 

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

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

10 Soma Normal 

11 a,c= valores normais 

b,d= valores contrários (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1) 
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CÁLCULO DO RAW SCALE ( 0 A 100 ) 

 

 

 

 Questão Limites Score Range 

Capacidade funcional 
3 

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) 
10-30 20 

Aspectos físicos 
4  

(a+b+c+d) 
4-8 4 

Dor 7+8 2-12 10 

Estado Geral de Saúde 1+11 5-25 20 

Vitalidade 
9 

(a+e+g+i) 
4-24 20 

Aspectos Sociais 6+10 2-10 8 

Aspecto Emocional 
5 

(a+b+c) 
3-6 3 

Saúde Mental 
9 

(b+c+d+f+h) 
5-30 25 

 

Raw Scale 

 

Item = ( Valor obtido  --  Valor mais baixo ) x 100 

---------------------------------------------- 

Valor 

 

Ex. Capacidade funcional = 21 

Valor mais baixo = 10 

                                                    (21 - 10 ) x  100 = 55 

   --------------- 

                                                          20 

 

 

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

 

 



 

 

95 

 

Anexo 8: Versão Brasileira da Escala de Auto-Estima Rosenberg 

 

Como você avalia estas questões: 

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

a)Concordo plenamente 

b) Concordo 

c) Discordo 

d) Discordo plenamente 

 

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

relação aos outros) 

a)Concordo plenamente 

b) Concordo 

c) Discordo 

d) Discordo plenamente 

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

a)Concordo plenamente 

b) Concordo 

c) Discordo 

d) Discordo plenamente 

4) Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto à maioria das outras pessoas (desde 

que me ensinadas). 

a)Concordo plenamente 

b) Concordo 

c) Discordo 

d) Discordo plenamente 

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

me orgulhar. 

a)Concordo plenamente 

b) Concordo 

c) Discordo 

d) Discordo plenamente 

 

 



 

 

96 

 

 

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

a)Concordo plenamente 

b) Concordo 

c) Discordo 

d) Discordo plenamente 

 

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

nível) às outras pessoas.  

a) Concordo plenamente 

b) Concordo 

c) Discordo 

d) Discordo plenamente 

 

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

a)Concordo plenamente 

b) Concordo 

c) Discordo 

d) Discordo plenamente 

 

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

a)Concordo plenamente 

b) Concordo 

c) Discordo 

d) Discordo plenamente 

 

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

relação a mim mesmo(a). 

a)Concordo plenamente 

b) Concordo 

c) Discordo 

d) Discordo plenamente 
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Anexo 9:   Cálculo do escore da Escala de Auto-Estima Rosenberg 

 

O cálculo é feito por meio da soma dos valores encontrados no gabarito 

que segue abaixo, de acordo com o resultado obtido com a aplicação do 

questionário ao paciente (0 a 30).  

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

0  a) Concordo plenamente 

1  b) Concordo 

2  c) Discordo 

3  d) Discordo plenamente 

 

2) As vezes, eu acho que eu não sirvo para nada (desqualificado ou inferior em 

relação aos outros). 

3  a) Concordo plenamente 

2  b) Concordo 

1  c) Discordo 

0  d) Discordo plenamente 

 

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

0  a) Concordo plenamente 

1  b) Concordo 

2  c) Discordo 

3  d) Discordo plenamente 

 

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

que me ensinadas). 

0  a) Concordo plenamente 

1  b) Concordo 

2  c) Discordo 

3  d) Discordo plenamente 
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5)Não sinto satisfação nas coisas que realizei. Eu sinto que não tenho muito do que 

me orgulhar. 

3  a) Concordo plenamente 

2  b) Concordo 

1  c) Discordo 

0  d) Discordo plenamente 

 

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

3  a) Concordo plenamente 

2  b) Concordo 

1  c) Discordo 

0  d) Discordo plenamente 

 

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

nível) às outras pessoas. 

0  a) Concordo plenamente 

1  b) Concordo 

2  c) Discordo 

3  d) Discordo plenamente 

 

8) Eu gostaria de ter mais respeito por mim mesmo(a). Dar-me mais valor) 

3  a) Concordo plenamente 

2  b) Concordo 

1  c) Discordo 

0  d) Discordo plenamente 

 

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

3  a) Concordo plenamente 

2  b) Concordo 

1  c) Discordo 

0  d) Discordo plenamente 

 

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

relação a mim  mesmo(a). 

0  a) Concordo plenamente 

1  b) Concordo 

2  c) Discordo 

3  d) Discordo plenamente 
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Anexo 14:  Carta de Aprovação 


