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Resumo 

 
 
Título. Validação do questionário de qualidade de vida na úlcera venosa crônica 
(CCVUQ- Brasil) na língua portuguesa. Autor. Renata Cardoso Couto. Instituição. 
Pro- reitoria de Pesquisa e Pós- graduação da Universidade Estadual de Ciências da 
Saúde de Alagoas (UNCISAL). Rua Doutor Jorge de Lima 113. 3o andar. Maceió, AL. 
CEP: 57010-382. Fone: +82 93061277; Fax: +82 3326 5210; Correio eletrônico: 
reenata.couto@gmail.com; Lattes:http://lattes.cnpq.br/2259022333178681. Contexto. 
A qualidade de vida é considerada meio de investigação e avaliação de pacientes com 
doenças crônicas. Na língua inglesa surgiu um importante questionário de avaliação 
da qualidade de vida na úlcera venosa; Este instrumento é o questionário específico: 
Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire (CCVUQ). Surgiu, no Brasil, o interesse na 
validação do CCVUQ, sendo, então, relevante responder a seguinte pergunta de 
pesquisa: O CCVUQ- Brasil será validado na língua portuguesa ? Objetivo. Validar na 
língua portuguesa o questionário de qualidade de vida na úlcera venosa, CCVUQ- 
Brasil. Tipo de estudo. Observacional, analítico, para validação de questionário. 
Local. Serviços de assistência a portadores de doença venosa em Maceió, AL; 
Arapiraca- AL, Campina Grande- PB. Amostra. Indivíduos portadores de úlcera 
venosa crônica, classificação CEAP C(6). Foram excluídos indivíduos menores de 18 
anos, com diagnóstico de diabetes, TVP, erisipela, linfangites, com úlcera  ativa por 
tempo inferior a 15 dias, menor que 1cm², com doenças arteriais e linfáticas 
associadas, com úlcera de outra origem, sem estabilidade clínica no período do 
estudo(critérios definidos por cirurgião vascular, baseado na existência de condições 
que podem modificar o estado de saúde do doente), portadores de distúrbios 
psiquiátricos ou quadros demenciais, indivíduos que não falem ou compreendam a 
língua Portuguesa, bem como indivíduos acima de 60 anos com alterações cognitivas. 
Variável primária. Validação: medida de reprodutibilidade, medida de validade e 
medida de consistência interna. Variáveis secundárias. Pontuações do CCVUQ e 
pontuações do SF-36. Procedimentos. Foi feita a tradução da versão inglesa do 
CCVUQ para o português, dando origem a versão (V12), que foi retro- traduzida e 
gerada a versão (R12). As versões foram submetidas a análise por um comitê de 
especialistas onde chegaram a uma versão pré- final (F1). F1 foi aplicada, então, a 
dez indivíduos portadores de úlcera venosa, analisada, modificada e atualizada 
gerando uma versão final (F2). Esta versão foi aplicada a 50 indivíduos e analisada 
consistência interna, posteriormente foi reaplicada (30 minutos e entre 7 e 15 dias) 
para testar reprodutibilidade intra e inter observadores, os resultados foram, então, 
comparados com o SF36 para testar validade. Método estatístico. As variáveis 
numéricas foram expressas em média e desvio padrão. As variáveis categóricas foram 
apresentadas em frequências absolutas e porcentagens. A consistência interna foi 
analisada através do coeficiente (α) de Cronbach, a reprodutibilidade pelo coeficiente 
de correlação intraclasse, a validade através do coeficiente de correlação linear de 
Spearman. Resultados. Tradução e adaptação cultural concluída de acordo com 
critérios pré estabelecidos; consistência interna excelente ((α) de Cronbach entre 
0,734 e 0,885)), reprodutibilidade excelente (Coeficiente de correlação intraclasse 
acima de 0,8), validade com correlação de razoável a  boa (coeficiente de correlação 
linear de Spearman (entre 0,286 e 0,725)). Conclusão. O questionário CCVUQ- 
Brasil, de qualidade de vida para úlcera venosa, encontra-se validado na língua 
portuguesa. Descritores. Estudos de validação, Úlcera venosa, Questionário, 
Reprodutibilidade, Tradução. 
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Lista de abreviaturas, siglas, símbolos e sinais 

CCVUQ Charing cross venous ulcer questionnaire 

 

SF-36 The Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health 

Survey (Questionário Genérico de Qualidade de Vida) 

URL Localizador Uniforme de Recursos  

et al. E colaboradores (do latim, et alli) 

http:// Protocolo de Transferência em HiperTexto  

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

UNCISAL Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas 

www Rede Mundial de Computadores (do ingles, World Wide Web) 

OMS Organização Mundial de Saúde 

 

MEEM Mini exame do estado mental 

QdV Qualidade de vida 

CEAP Clinical manifestations, Etiologic factors, Anatomic distribuition 

of disease, Pathophysiologic findings  

CCI Coeficiente de correlação intraclasse 

DVC Doença venosa crônica 

UV Ùlcera venosa 

min Mínimo 

max Máximo 

T1 Primeira aplicação do CCVUQ 

T2 Segunda  aplicação do CCVUQ, 30 minutos após a primeira  

T3 Terceira aplicação do CCVUQ, 7 a 15 dias após a primeira 
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1.1 Considerações iniciais 

  

 

 Uma das formas de medida da qualidade de vida é o uso de 

questionários, no entanto, para utilização dos mesmos em um idioma diferente 

do qual foi criado é necessário realizar a equivalência transcultural, que 

consiste em traduzir, adaptar culturalmente e validar o instrumento proposto. 

As etapas da tradução e adaptação cultural permitem ajustar o 

instrumento ao novo idioma, população, contexto e cultura.  

A fase de validação consiste em verificar se o instrumento manteve as 

características da versão original1. 

     Apesar de necessário, nem sempre este processo é tratado com a 

devida importância, ocorrendo, muitas vezes, a implementação de um 

protocolo de pesquisa sem uma atenção apropriada 2. 

 Quando é adequadamente realizado a obtenção de informações sobre o 

funcionamento e bem-estar dos pacientes é essencial para avaliação dos 

benefícios das intervenções terapêuticas, porque fornece evidências sobre o 

impacto da doença e do tratamento em termos de condição de saúde3. 

  No Brasil não dispomos de literatura sobre tradução, adaptação cultural 

e validação de escalas de qualidade de vida desenvolvidas para avaliar 

doentes com úlcera venosa o que demonstra a importância deste estudo. 
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1.2  Revisão da literatura 

 

 

1.2.1 Processo de validação de questionários 
 
 

A validação ocorre para que um questionário fique compreensível e 

relevante em um novo contexto cultural2, é executada após uma avaliação 

rigorosa da tradução e adaptação transcultural3,4 e envolve o estudo das 

propriedades psicométricas3, 

A ausência de uma metodologia adequada neste processo pode 

introduzir uma série de problemas, que vão desde a escolha inapropriada de 

um instrumento, até a utilização de um questionário potencialmente diferente 

de sua versão original.  

As traduções devem ser avaliadas em termos de equivalência 

conceitual, principalmente, para que alterações gramaticais necessárias 

possam ser conceitualmente semelhantes a uma outra cultura.  

A adaptação cultural leva em conta fatores culturais tais como hábitos e 

atividades de uma população, porque uma atividade não habitual a uma 

determinada população, pode tornar a adaptação de um instrumento inválida5. 

A validação verifica as propriedades psicométricas, que consistem na 

análise da consistência interna, reprodutibilidade interobservador e 

intraobservador6 e a validade1. 

A consistência interna se refere a extensão na qual os itens que 

compreendem uma determinada escala medem um mesmo conceito teórico 

não observável (construto)7, pode ser verificada através do α de Cronbach6. 

A reprodutibilidade é a propriedade em que se repete a medida em 

condições estáveis devendo apresentar resultados semelhantes. É útil para 

verificar se o instrumento de medida é reprodutível em ocasiões diferentes 

(reprodutibilidade intraobservador) e com os avaliadores diferentes 

(reprodutibilidade interobservador)1. A reprodutibilidade pode ser determinada 

através do cálculo do coeficiente de correlação intraclasse6. 
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A validade refere-se até que ponto a pontuação de um instrumento se 

relaciona com a pontuação de outro instrumento que avalia o mesmo construto 

ou construto similar8. 

 
 

1.2.2 Qualidade de vida 
 
 

É um conceito multidimensional, que traduz o bem-estar subjetivo do 

doente, nos aspectos físicos, psicológicos e sociais, podendo se dividir em 

outras dimensões.  

O aspecto físico refere-se à percepção que o doente tem de sua 

capacidade em realizar as suas atividades diárias. O aspecto social refere-se à 

capacidade do doente se relacionar com membros da família, vizinhos, amigos 

e outros. O aspecto psicológico incorpora aspectos de bem-estar emocional e 

mental, como depressão, ansiedade, medo, raiva, entre outros. 

Além disso está dependente da percepção do indivíduo em relação a 

sua posição na vida, contexto no qual está inserido, cultura e sistemas de 

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

padrões e preocupações, satisfação no trabalho, na vida familiar, social e 

condições ambientais9,10.  

As informações sobre qualidade de vida (QdV) têm sido incluídas tanto 

como indicadores para avaliação da eficácia, eficiência e impacto de 

determinados tratamentos, quanto na comparação entre procedimentos para 

controle de problemas de saúde.  

Na prática clínica é uma ferramenta importante, particularmente  

relevante como uma variável de desfecho capaz de verificar o impacto da 

doença e de seu tratamento na vida do indivíduo11. 

Aos profissionais de saúde permite ir além de uma abordagem 

estritamente fisiopatológica do doente, permitindo assim observá-lo não só do 

ponto de vista orgânico, mas também sobre uma perspectiva funcional e 

psicológica, sem que, contudo, isso comprometa o juízo científico por 

introdução de conotações subjetivas.  
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Aos doentes permite a oportunidade de expressar diferencialmente as 

suas expectativas em função da importância relativa que têm nas suas 

atividades cotidianas. 

Por último, ao analisar a questão do ponto de vista da sociedade como 

um todo, torna-se indiscutível a necessidade de um mecanismo de 

classificação coerente, que reflita as prioridades da sociedade e seja útil em 

termos de tomada de decisões12. 

 
 

1.2.3 Qualidade de vida na úlcera venosa 
 
 

Úlcera venosa (UV) é uma lesão cutânea que acomete o terço inferior 

das pernas e está associada à insuficiência venosa crônica13. Acomete mais 

frequentemente os indivíduos entre 60 a 80 anos, havendo um predomínio 

entre as mulheres14, 15. Cerca de 5 a 8 % da população mundial sofre de 

doença venosa, destes em torno de 1% desenvolvem úlcera venosa16.  

É um tipo de doença venosa crônica (DVC) cujas manifestações clínicas 

podem ser descritas baseadas na classificação CEAP: Clinical manifestations, 

Etiologic factors, Anatomic distribuition of disease, Pathophysiologic findings 

(CEAP). Esta classificação foi proposta em 199517, baseada na clínica, 

etiologia, anatomia e fisiopatologia envolvida com a doença venosa crônica, 

elaborado para classificar a apresentação clínica e para medir mudança na 

gravidade da doença, categorizando-a em classes progressivas.  

De acordo com o CEAP, a úlcera venosa está na classe (C6), que 

representa presença de alterações de pele com úlcera ativa17. 

O processo patológico das úlceras venosas possui origens distintas, 

contudo provêm de problemas vasculares profundos que comprometem as 

funções celulares, desencadeando necrose tecidual e ulceração da pele18. 

 É uma ferida de forma irregular que em geral ocorre na porção distal 

dos membros inferiores. O tratamento deve ser direcionado para obtenção da 

cicatrização da úlcera e prevenção de recidivas13, 18, 19. 

Quando presente, a úlcera provoca dor e sofrimento, tanto no paciente 

quanto na sua família, acarretando diminuição da qualidade de vida16, 19, o odor 

exalado pela ferida retrai a pessoa do convívio social, devido ao temor do 
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preconceito  pode, ainda, ocorrer prejuízos estéticos pelo uso de ataduras, 

meias e outros dispositivos de uso contínuo18. 

Comprovadamente afeta a vida cotidiana do seu portador podendo 

ocasionar dificuldades para caminhar, dançar, além de trazer problemas sociais 

e econômicos em virtude da privação ou restrição de atividades laborais18. 

No Brasil, a deterioração da qualidade de vida em pacientes com úlcera 

venosa é clara, afetando o indivíduo tanto no aspecto físico quanto no 

psicológico20, e a avaliação da QdV pode fornecer informações importantes 

sobre a sua evolução e implicações na vida cotidiana, que poderão não ser 

adequadamente percebidas pela análise estatística de valores de morbidade e 

mortalidade, aos quais os profissionais de saúde frequentemente recorrem12. 

Em cenário internacional há evidências nas últimas décadas16, que as 

pessoas portadoras de úlcera venosa, têm sua qualidade de vida prejudicada. 

Essas evidências vêm sendo reveladas com o aumento de instrumentos que 

medem a QdV e descrevem a vivência desses pacientes16. 

 

 

1.2.4 Medidas de qualidade de vida na úlcera venosa 
 
 

Os instrumentos de medida de qualidade de vida consistem em 

questionários que medem sentimentos, autovalorização ou condutas, por meio 

de interrogatório direto com o paciente (entrevista) ou questionário auto- 

aplicável21. 

A escolha de um instrumento de avaliação deve levar em conta se ele é 

simples, de fácil compreensão e aplicação, com componentes claros e se 

possui tempo de administração apropriado22. Além disso, esta escolha deve 

estar baseada no propósito da pesquisa e deve garantir que o instrumento 

possui domínios necessários para que sejam medidos na população em 

questão23.  

Em relação ao campo de aplicação, é sabido que as medidas podem ser 

classificadas como genéricas ou específicas. 

As genéricas utilizam questionários de base populacional sem 

especificar patologias, sendo mais apropriadas para estudos epidemiológicos, 

planejamento e avaliação dos sistemas de saúde, contudo, a falta de 
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sensibilidade para determinados pormenores clínicos específicos é muitas 

vezes apontada como uma das suas principais lacunas12, 23.  

As medidas específicas são utilizadas para situações relacionadas à 

qualidade de vida cotidiana dos indivíduos, subsequentes à experiência de 

doenças, agravos ou intervenções médicas. Refere-se a doenças crônicas ou a 

consequências crônicas de doenças ou agravos agudos. 

Para analisar adequadamente o impacto de uma intervenção em uma 

patologia como a úlcera venosa, é necessário o uso de um questionário 

genérico associado a medidas específicas das escalas de saúde24. 

Na doença venosa crônica encontram-se disponíveis quatro 

instrumentos específicos e validados que têm sido usados nos últimos anos, 

dois deles: o Chronic Venous Insufficiency Questionnaire (CIVIQ) e o Venous 

Insufficiency Epidemiological and Economic Study (VEINES), já validados no 

Brasil12, consideram a doença venosa como um todo, enquanto os outros dois: 

Aberdeen Varicose Vein Questionnaire (AVVQ) e Charing Cross Venous 

Ulceration Questionnaire (CCVUQ), focam atenção em aspectos 

pormenorizados da doença venosa crônica12 e ainda não se encontram 

validados no Brasil. 

 

 

1.2.4.1 Questionário SF-36 
 
 

Instrumento genérico de avaliação da qualidade de vida mais 

extensamente utilizado e validado, atualmente traduzido em mais de 50 países, 

a sua construção distribui as questões em duas categorias: saúde física 

(relacionada a capacidade funcional do doente) e a saúde mental (enquanto 

indicador de bem estar geral); cada uma destas categorias se subdivide em 

oito domínios que inclui avaliação física e social, limitações decorrentes de 

problemas físicos e emocionais, saúde mental, dor, vitalidade e percepção 

global da saúde12. 
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1.2.4.2 Questionário CCVUQ 
 
 

O Charing cross venous ulcer questionnaire (CCVUQ) é um importante 

questionário de qualidade de vida na úlcera venosa. Criado e validado no 

inglês britânico, apresentou-se inicialmente com boas propriedades 

psicométricas e ainda, sensível a mudanças ao longo do tempo24. 

Foi traduzido e adaptado culturalmente para o idioma chinês25 e, em 

estudo mais recente, obteve uma versão satisfatória para a Espanha26.  

É considerado um instrumento valioso na avaliação da progressão e 

resposta ao tratamento12, também citado como o único e mais importante 

instrumento específico de análise da qualidade de vida na UV, sendo simples, 

sensível e com curto tempo de administração26. 

Possui 21 itens que identificam quatro domínios importantes da saúde: 

interação social, atividades domésticas, estética e estado emocional.  

Apesar de toda a sua importância, o CCVUQ não teve suas 

propriedades psicométricas testadas no Brasil, o que permitiria o uso na 

população brasileira. 
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2 JUSTIFICATIVA, HIPÓTESE E OBJETIVOS 
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2.1 Justificativa 

 
 

A pesquisa se torna muito relevante por entender a atual importância 

dos estudos de qualidade de vida e por já existir um questionário específico na 

úlcera venosa, o CCVUQ, necessitando ser validado na língua portuguesa do 

Brasil. Ao possibilitar, através do processo de validação, o uso do CCVUQ no 

Brasil, pode-se permitir, entre outros aspectos: a) conhecimento do impacto da 

úlcera sobre atividades diárias; b) identificação de problemas específicos; c) 

avaliação do impacto dos tratamentos; d) obtenção de informações que 

permitam a comparação entre diferentes formas de tratamentos; e) o uso do 

CCVUQ associado a instrumentos genéricos; f) disponibilidade de um 

instrumento específico para avaliação da úlcera venosa. Esses fatores 

justificam este estudo que visa determinar se o CCVUQ-Brasil é validado na 

língua portuguesa. 

 

 

2.2 Hipótese 

 
 

O questionário de qualidade de vida na úlcera venosa crônica (CCVUQ- 

Brasil) será validado na língua portuguesa. 

 

 

2.3 Objetivos 

 
 

2.3.1 Objetivo Geral 
 

 

Validar o questionário de qualidade de vida na úlcera venosa crônica 

(CCVUQ- Brasil) na língua portuguesa. 
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2.3.2 Objetivos específicos 
 
  

- Analisar validade do CCVUQ- Brasil. 

- Testar reprodutibilidade do CCVUQ- Brasil. 

- Verificar consistência interna do CCVUQ- Brasil. 
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3 MÉTODO 
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3.1  Protocolo CEP  

 
 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), sob 

protocolo de nº 839/08, Maceió, AL, e Comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, SP, sob protocolo 

de nº 1107/10, segundo as normas do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

referentes à Resolução nº 196/96 sobre pesquisa envolvendo seres humanos.  

A participação voluntária dos indivíduos foi documentada em Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido contendo informações sobre os objetivos, 

riscos e benefícios da pesquisa (Apêndice 1). 

 

 

3.2  Local  

 
 

a) Centros de atendimento público a portadores de doença venosa 

(Maceió-AL). 

- Ambulatório de Fisioterapia da Universidade Estadual de 

Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL). 

-  Posto de saúde da comunidade Virgem dos pobres III. 

-  Ambulatório de angiologia do Hospital escola Dr. Hélvio Auto. 

-  1º centro de saúde do estado de Alagoas. 

-  Centro de saúde Pan salgadinho  

-  Ambulatório de angiologia do hospital Arthur Ramos 

 

b) Centro de atendimento público a portadores de doença venosa 

(Arapiraca-AL). 

-  Ambulatório de angiologia do Hospital Chama. 

 

c) Serviço de assistência privada a portadores de doença venosa 

(Campina-Grande- PB). 

- Clínica de enfermagem especializada em curativos denominada 

Cicatriza 
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3.3  Tipo do estudo  

  
 

Observacional, analítico, para validação de questionário. 

 
 

3.4  Amostra 

 
 

3.4.1 Critérios de inclusão 

 
 

a. Indivíduos portadores de úlcera venosa crônica de membro 

inferior (diagnosticada por cirurgião vascular), classe (C6) de 

acordo com a classificação (CEAP). Nesta classificação, a úlcera 

venosa representa presença de alterações de pele com úlcera 

ativa (aberta).  

 
 

3.4.2  Critérios de exclusão 

 
 

a. Úlcera ativa por tempo menor que 15 dias do início da 

pesquisa. 

b. Úlcera menor que 1 cm²: A verificação da área da úlcera foi 

obtida através de uma régua que mensurou largura e 

comprimento, calculando-se a área mínima através da 

multiplicação da largura x altura. 

c. Indivíduos com alterações arteriais e linfáticas associadas. 

d. Instabilidade clínica no intervalo de aplicação e reaplicação do 

questionário: A instabilidade clínica foi definida por início de 

processo infeccioso, uso de antibiótico e ou flebotrópico, 

debridamento cirúrgico ou outro processo cirúrgico, mudanças 

no formato do curativo (inicio do uso de bota de UNNA, 

enfaixamento multicamadas ou curativos com medicação 

tópica), fechamento da úlcera.  
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e. Distúrbio psiquiátrico ou quadro demencial (de acordo com 

diagnóstico médico). 

f. Não falar ou compreender a língua portuguesa. 

g. Portador de trombose venosa profunda aguda, erisipela, 

úlceras não venosas, linfangite e diabetes. 

h. Indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos com 

alteração cognitiva, de acordo com mini exame do estado mental 

(MEEM)- Este instrumento é utilizado para fins de rastreamento 

cognitivo de população idosa em unidades ambulatoriais gerais de 

saúde, o MEEM foi utilizado considerando os pontos de corte 18 

(abaixo de 4 anos de escolaridade) e 24 (acima de 4 anos de 

instrução escolar prévia)27 (Anexo 1). 

 

 
3.4.3 Amostragem 

 
A técnica de amostragem é não probabilística. 

Não houve cálculo amostral e para determinação da amostra utilizou-se 

critérios utilizados em estudos semelhantes. 

A amostra foi recrutada em dois momentos distintos da pesquisa, 

descritos a seguir:  

• MOMENTO A: Tradução e adaptação cultural (10 indivíduos) 

• MOMENTO B: Validação (50 indivíduos) 

 

 

MOMENTO A: Tradução e adaptação cultural 

 

  O processo de tradução e adaptação cultural foi realizado no momento 

inicial da pesquisa, e obedeceu a critérios definidos e recomendados 

internacionalmente, que foram aplicados em alguns instrumentos já validados e 

publicados na língua portuguesa1,28. 

Antes de iniciar a pesquisa obteve-se a autorização formal do autor do 

questionário. 



  Método 

29 
 

- Tradução 

 

 

Inicialmente houve a tradução do questionário original, em inglês (Anexo 

2), de forma independente por dois tradutores, nativos na língua portuguesa, e 

que tinham alto nível de fluência na língua inglesa, originando as versões (V1) 

e (V2).  

Em seguida, em discussão entre os tradutores, deu-se origem a uma 

versão consensual traduzida (V1,2). 

 

 

- Retrotradução 

 

 

A versão (V1,2), em português, foi retrotraduzida para o inglês por dois 

novos tradutores, com língua nativa o inglês, sem conhecimento prévio sobre o 

CCVUQ, sendo geradas as versões retrotraduzidas (R1) e (R2). 

Em nova discussão entre tradutores foi originada a versão retrotraduzida 

consensual (R1,2). 

 

 

- Adaptação cultural (pré-teste) 

 

 

Todas as versões (V1), (V2), (V1, 2), (R1), (R2) e (R1,2), foram 

submetidas a análise, para adaptação cultural, por um comitê formado por 

profissionais da área da saúde (cirurgião vascular e fisioterapeuta), 

profissionais conhecedores do método de validação e tradutores. 

Este comitê consolidou todas as versões e propôs a versão pré-final 

(F1), em português, para ser utilizada no pré-teste.  

No pré-teste  a versão F1 foi aplicada a dez indivíduos selecionados de 

acordo com os critérios de exclusão e inclusão. 

Foram investigadas possíveis dúvidas e dificuldades em relação ao 

texto, sendo, a amostra, questionada com perguntas tais como: 1) responder 
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se compreenderam (sim ou não), 2) comentar o que entenderam em cada item 

lido e 3) sugerir alterações caso exista algum item não compreendido. 

Os itens citados como não compreendidos por mais de 10% da amostra, 

foram modificados, de acordo com critérios sugeridos por estudos com análises 

semelhantes29, 30. 

Também foram cronometrados os tempos necessários para completar o 

questionário e, de acordo com os resultados, a tradução foi analisada e, caso 

preciso, modificada e atualizada, gerando uma versão final (F2).  

A versão final F2 foi novamente retrotraduzida e enviada ao autor do 

questionário original, do qual obteve-se a concordância de que as mudanças 

semânticas e culturais não alteraram o objetivo e contexto final do questionário.  

Concluídos de forma satisfatória todos esses momentos, obteve-se a 

versão em português do questionário (CCVUQ-Brasil) (Apêndice 2). 

 

MOMENTO B: Validação 

 

Para execução do processo de validação, os indivíduos que atenderam 

ao critério de inclusão, foram convidados a participar do estudo no momento 

em que aguardavam a consulta nas instituições de saúde. A presença da 

úlcera era diagnosticada pelo cirurgião vascular. 

Após assinarem o TCLE, os indivíduos iniciavam sua participação, que 

era executada em 3 contatos com os investigadores. 

 

- 1º Contato 

 

 

Os indivíduos da amostra eram submetidos a uma entrevista e 

orientados por um investigador, (AVALIADOR 1), a responder um formulário de 

coleta de dados (Apêndice 3). 

Na entrevista foram investigados presença dos critérios de exclusão e no 

formulário continham informações relacionadas a dados complementares. 
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Na ausência dos critérios de exclusão, os participantes da pesquisa 

eram orientados, ainda pelo 1º investigador, a responder ao questionário SF-36 

(Anexo 3), a escala de classificação econômica (Anexo 4), e por último, ao 

CCVUQ- Brasil. 

 O questionário foi auto aplicável mas, no caso de indivíduos analfabetos 

ou com dificuldades na leitura, seus questionários e demais formulários eram 

lidos, de forma padronizada, previamente treinada, sem interpretações ou 

interferências nas respostas. 

Caso tivessem idade igual ou superior a 60 anos, a amostra também era 

avaliada por meio do MEEM. 

O tamanho da úlcera era mensurado através de uma régua que 

verificava comprimento e largura durante a avaliação do cirurgião vascular ou 

enfermeiro.  

 

 

- 2º Contato 

 

 

O 2º contato ocorria na mesma data , após 30 minutos, onde foi aplicado 

novamente o CCVUQ- Brasil, por um 2º investigador, o (AVALIADOR 2). 

 

 

- 3º Contato 

 

O 3º contato ocorria após 7 a 15 dias quando os indivíduos retornavam 

para consulta e ou curativos, nesta data era realizada a 3ª aplicação do 

CCVUQ- Brasil, novamente pelo 1º investigador (AVALIADOR 1).  

Neste último contato, os pacientes finalizavam sua participação na 

pesquisa e eram convidados a receber orientações preventivas para evitar a 

exacerbação da doença venosa. As orientações eram feitas mediante 

apresentação oral e entrega de folheto explicativo (Apêndice 4). 



  Método 

32 
 

 

3.5  Variáveis 

 
 

 

3.5.1 Variável primária 

 
 

3.5.1.1 Validação de questionário 

 
 

A validação do questionário foi obtida pela determinação da 

reprodutibilidade, consistência interna e validade. 

 

3.5.1.1.1  Medida de reprodutibilidade dos resultados 

 

Propriedade de se obter resultados idênticos ou muito semelhantes  

cada vez que for realizado um teste ou medida. É verificada pela consistência e 

correlação das respostas, obtidas na aplicação do questionário e reaplicação 

na mesma amostra. É classificada como reprodutibilidade interobservador          

(avaliadores diferentes), e intraobservador (mesmo avaliador em momentos de 

aplicação diferentes) 31. 

Foi medido pelo coeficiente de correlação intraclasse, expresso como 

uma razão entre 0 e 1, sendo considerada uma avaliação excelente para a 

reprodutibilidade, um valor de pelo menos 0.7531.  

Foi determinada pela correlação entre as 3 aplicações do CCVUQ-Brasil. 

 

 

- Reprodutibilidade interobservador: A verificação da 

correlação entre as respostas foi feita com os dados de quando o 

questionário foi aplicado e reaplicado por dois investigadores 

diferentes (AVALIADOR 1 e AVALIADOR 2), no mesmo dia, com 

um intervalo de 30 minutos. 
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- Reprodutibilidade intraobservador: A verificação da 

correlação entre as respostas foi feita com os dados de quando o 

questionário foi aplicado e reaplicado pelo mesmo investigador 

(AVALIADOR 1), em um intervalo que variou de 7 a 15 dias. 

 

 

3.5.1.1.2 Medida de consistência interna 

 

Propriedade que mede a homogeneidade dos itens do questionário e 

verifica se um instrumento realmente mede o que se propõe a medir.  

Testa se os itens de um instrumento de medida mensuram o mesmo 

construto8. 

A análise da consistência interna é pautada na correlação dos itens de 

um instrumento entre si, e na correlação dos itens com a pontuação total do 

instrumento, sendo desejável que os itens apresentem correlação moderada 

entre si, e também que cada item apresente correlação com a pontuação 

final32. 

Foi medido através do coeficiente (α) de Cronbach, onde valores entre 

0,70 e 0,95 representam consistência interna aceitável8,33. 

 

 

3.5.1.1.3 Medida de validade 

 

 

Refere-se a até que ponto a pontuação de um determinado instrumento 

se correlaciona com a pontuação de outro instrumento que mede o mesmo 

construto (ou construtos similares)8.  

A validade do CCVUQ- Brasil foi examinada através da correlação dos 

seus domínios e pontuação final com os domínios do SF-36. Os questionários 

foram aplicados, no mesmo dia, pelo mesmo investigador. 

Foi medida pelo teste de correlação de Spearman, considerando-se 

correlação razoável acima de 0,2531. 
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3.5.2 Variáveis secundárias 
 

 

3.5.2.1 Pontuação do CCVUQ 
 

 

O CCVUQ- Brasil é composto por 21 perguntas dispostas na forma de 

itens (números) e subitens (letras).  

As questões 1, 4, 6 e 8 não possuem subitens, a questão 2 possui 4 

subitens (a,b,c,d), a 3 possui 6 subitens (a,b,c,d,e,f), a 5 possui 4 subitens 

(a,b,c,d), e a 7 possui 3 subitens (a,b,c). 

Divide-se em 4 domínios: interação social (06 perguntas), atividades 

domésticas (05 perguntas), estética (06 perguntas) e estado emocional (05 

perguntas).  

A questão 1 (relacionada a dor) não se enquadra em nenhum dos 

domínios e as questões 3a e 3e se enquadram em dois domínios: (3a- 

interação social e atividades domésticas; 3e- estética e estado emocional). 

As perguntas possuem respostas com escala de LIKERT (de 1 a 4 ou 5), 

sendo 1 para melhores condições de saúde, e 4 ou 5 para as piores condições. 

A pontuação do questionário pode ser obtida em sua totalidade ou 

dividida por domínios, variando, nos dois casos, de 0(zero), para melhor 

qualidade de vida a 100 (cem), para pior qualidade de vida. 

A forma de calcular a pontuação total e por domínios seguiu critérios 

adotados e enviados pelo autor da versão original (Anexo 6) 

No estudo as pontuações do CCVUQ foram analisadas nos três contatos 

dos investigadores com a amostra: na sala de espera enquanto aguardavam a 

consulta, após 30 minutos quando saiam da consulta e de 7 a 15 quando 

retornavam para a mesma. 

A distribuição das questões por domínios é demonstrada no quadro (1). 
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Quadro 1: Domínios do CCVUQ e questões correspondentes. 

Domínios Questões correspondentes 

Interação 
social 

• 2a  (Estar com uma úlcera na minha perna me impede de fazer o 
seguinte: Reunir com parentes e amigos) 

• 2b (Estar com uma úlcera na minha perna me impede de fazer o 
seguinte: Viajar de férias) 

• 2c (Estar com uma úlcera na minha perna me impede de fazer o 
seguinte: Realizar meus passatempos) 

• 8 (Eu tenho dificuldade de andar por causa da úlcera na minha 
perna) 

• 3a (Minha úlcera, geralmente faz  com que eu realize minhas 
atividades de forma mais lenta) 

• 2d (Estar com uma úlcera na minha perna me impede de fazer o 
seguinte:Usar transporte público) 

 

Atividades 
domésticas 

• 3a (Minha úlcera, geralmente faz  com que eu realize minhas 
atividades de forma mais lenta) 

• 5a (A úlcera da minha perna me limita de fazer as seguintes 
tarefas de casa(cozinhar) 

• 5b (A úlcera da minha perna me limita de fazer as seguintes 
tarefas de casa:  limpar) 

• 5c (A úlcera da minha perna me limita de fazer as seguintes 
tarefas de casa : fazer compras) 

• 5d (A úlcera da minha perna me limita de fazer as seguintes 
tarefas de casa: cuidar do jardim) 

 

Estética • 3c (A secreção da minha úlcera é um problema)  
• 3e (Eu fico preocupado que minha úlcera nunca cure)  
• 4 (Eu sou triste por causa da aparência das minhas pernas 

devido a úlcera e/ou curativos) 
• 7a (Com relação aos curativos da sua perna, indique o quanto é 

um problema para você:o volume deles) 
• 7b (Com relação aos curativos da sua perna, indique o quanto é 

um problema para você: a aparência dele) 
• 7c (Com relação aos curativos da sua perna, indique o quanto é 

um problema para você a influencia nas roupas que eu uso) 
 

Estado 
emocional 

• 3b (Minha úlcera me deixa preocupado em meus  
relacionamentos pessoais) 

• 6 (Eu me sinto deprimido por causa da minha úlcera na perna) 
• 3e (Eu fico preocupado que minha úlcera nunca cure) 
• 3f ( eu estou cansado de gastar muito tempo tratando da minha 

úlcera) 
• 3d (Eu gasto muito tempo pensando sobre minha úlcera  
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3.5.2.2 Pontuação do SF36 
 
 

O SF 36 consiste em 36 perguntas, divididas em 8 domínios de saúde 

que cabem amplamente em escalas físicas ou mentais. Os domínios e 

questões correspondentes estão descritas no quadro (2). 

 

Quadro 2: Domínios do SF-36 e questões correspondentes. 
 

Domínios Questões correspondentes 
Capacidade funcional 3 

Aspectos físicos 4 

Dor 7, 8 

Estado geral de saúde 1, 11 

Vitalidade 9 (a+e+g+i) 

Aspectos sociais 6, 10 

Aspectos emocionais 5 

Saúde mental 9 (b+c+d+f+h) 

 

A pontuação é de 0 a 100, distribuída por domínios, sem ponto de corte 

definido, no entanto a pior qualidade de vida significa uma aproximação com a 

pontuação 0, e a melhor qualidade de vida se refere a uma aproximação ao 

número 1004. 

No estudo as pontuações do SF-36 foram analisadas no 1º contato do 

investigador com a amostra. 

 

3.6 Dados complementares 

 

• Idade: Definida em anos completos, no último dia do mês de referência 

da pesquisa, com base no dia, mês e ano do nascimento (verificada em 

um documento de identidade com foto). 

• Gênero: Determinado pela distinção biológica que classifica as pessoas 

em gênero masculino ou feminino. 
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• Grau de escolaridade: Foi definido de acordo com a lei de diretrizes e 

bases da Educação Nacional (LDBEN)34, sendo classificado em ensino 

fundamental, ensino médio e educação superior34. 

 

• Classificação econômica por posses de bens: Foi obtida através de 

um instrumento que tem a função de estimar o poder de compra das 

pessoas, variando de 0 a 34 pontos, classificando de acordo com a 

classe econômica (de A a E) 35.. Os pontos de corte utilizados foram: 

classe A1 (42 a 46 pontos), A2 (35 a 41 pontos), B1(29 a 34 pontos), B2 

(23 a 28 pontos), C1 (18 a 22), C2 (14 a 17 pontos), D (8 a 13 pontos) e 

E (0 a 7 pontos). 

 
 

   3.7 Análise estatística 

 
As variáveis numéricas foram expressas em medidas de tendência central 

(média) e medida de dispersão (desvio padrão). As variáveis categóricas foram 

apresentadas em frequências absolutas e relativas (porcentagens).  

A análise dos dados foi realizada através do programa SPSS 13.0. 

Para análise dos resultados, foram utilizados os testes estatísticos 

descritos a seguir, considerando-se nível de significância de erro p < 0,05. 

 

 

3.7.1 Alfa de Cronbach  
 
 

É uma ferramenta estatística que avalia a confiabilidade através da 

consistência interna de um questionário. 

É obtido pela variância de componentes individuais, e da variância da 

soma dos componentes de cada item avaliado; buscando investigar possíveis 

relações entre os itens. Desta forma, as variáveis utilizadas para calcular o alfa 

de Cronbach são: o número de questões do instrumento, variância de cada 

questão e a variância total do instrumento32. 

Valores aceitáveis encontram-se entre 0,7 e 0,958,33.  
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3.7.2 Coeficiente de correlação intraclasse (CCI) 
 

 

Utilizado para medir a reprodutibilidade de um teste.  

Consiste na razão entre a variância de interesse e a soma das 

variâncias de interesse adicionada ao erro. Varia de 0 a 1, sendo que, quanto 

mais próximo de 1, maior a reprodutibilidade da variável36.  

Os valores sugeridos para interpretação dos resultados31 encontram-se 

no quadro (3). 

 

Quadro 3: Interpretação do coeficiente de correlação intraclasse. 

ICC Interpretação 
 

> 0,75 Concordância excelente 

0,40 - 0,75 Concordância regular a boa 
< 0,40 Concordância ruim 

 

 

 

3.7.3 Coeficiente de correlação de Spearman 

 

Foi utilizado para verificação da validade. 

Mede a correlação entre duas variáveis minimamente ordinais. Varia de  

-1 a 1. Este teste não paramétrico leva em consideração a natureza das 

distribuições das variáveis estudadas ou a variabilidade das medidas 

efetuadas. Os valores de interpretação31 estão no quadro (4). 

 

 

Quadro 4: Interpretação do coeficiente de correlação de Spearman. 

Coeficiente de correlação de Spearman Interpretação 

0,75 - 1,00(+ ou -) Correlação muito boa a excelente 

0,50 - 0,75 (+ ou -) Correlação moderada a boa 

0,25 - 0,50 (+ ou -) Correlação razoável 
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Resultados: Tradução e adaptação cultural 

 

 

Na análise da tradução algumas opções de resposta tais como, “nunca”, 

“sem frequência”, “com frequência” e “ocasionalmente” foram modificadas da 

versão original a partir da análise feita pelo comitê de profissionais. Também 

foram modificadas expressões que não condizem com hábitos da maioria da 

população brasileira, tais como “fazer deveres de casa”, “cuidar do jardim”, 

“fazer passatempos”. Todos os termos alterados por sugestão do comitê estão 

descritos no quadro (5) abaixo: 

 

 

Quadro 5. Modificações na Tradução 

Termos traduzidos Termos adaptados 

Decorrente  Por causa  

Nunca  Nenhuma parte do tempo  

Sem Frequência  Pouca parte do ponto 

Com Frequência  Uma boa parte do tempo  

Fazer meus passatempos  Realizar meus passatempos  

Considere como verdadeiro ou falso  Quanto verdadeiro ou falso  

Me deixa fazer minhas atividades de 

forma mais lenta  

Faz com que eu realize minhas atividades de forma 

mais lenta  

Sou triste por causa da aparência da 

minha úlcera  

Sou triste por causa da aparência das minhas pernas 

devido a úlcera  

Ocasionalmente  De vez em quando  

Deveres de casa  Tarefas de casa  

Cuidar do jardim  Cuidar do quintal  
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A amostra selecionada para a adaptação cultural do questionário (pré-

teste), consistiu em 10 indivíduos portadores de úlcera venosa e apresentou 

média de idade de 56,2 anos, 100% do sexo feminino e tamanho médio da 

úlcera de 3,25 cm², 80% estavam afastados de suas atividades laborais.   

Quanto ao grau de escolaridade, 10% eram analfabetos, 60% 

analfabetos funcionais, 20% tinham o fundamental incompleto e 10% o 

fundamental completo. Neste momento não houve desvio da amostra. 

 Em relação ao tempo de ocorrência da úlcera, os dados colhidos 

demonstraram que 50% da amostra possuíam úlcera venosa há mais de um 

ano, enquanto 20% da amostra eram portadores de úlcera venosa há um mês, 

20% de um a seis meses e 10% apresentavam-se com úlcera de seis meses a 

um ano. 

Ao fazer a aplicação, nos 10 indivíduos, da versão F(1), fez-se 

necessária a modificação de um único termo considerado não compreendido 

por 20% da amostra (tenso em relacionamentos pessoais), como descrito no 

Quadro (6). 

 

 

Quadro 6. Modificações na adaptação cultural.   

Termo não compreendido Termo adaptado 

Tenso em relacionamentos pessoais Preocupado com os relacionamentos 
pessoais 

 

  

 

O estudo demonstrou boa aplicabilidade do questionário, sendo a média 

de tempo de aplicação de 5 minutos e 23 segundos. 
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Resultados : Validação 

 

 

4.1- Desvio da amostra da pesquisa 

 

 

Para o processo de validação, foram recrutados 56 (cinquenta e seis) 

participantes, dos quais 6 (seis) foram excluídos do estudo, 4 (quatro) por não 

terem atingido a pontuação no MEEM e outros 2 (dois) por não terem 

comparecido ao teste de reprodutibilidade após 7 a 15 dias.  

 

 

4.2 Característica da amostra 

  

 

A amostra de 50 indivíduos, que fez a composição da validação do 

CCVUQ, apresentou média de idade de 63,02 anos (DP=11,74), com a maioria 

(66%) apresentando úlcera venosa ativa por mais de 1 ano. 

Houve predominância do gênero feminino (80%), e no grau de 

escolaridade predominou  indivíduos com ensino fundamental completo (30%).  

De acordo com a classe social, também houve uma amostra 

heterogênea, mas com maior concentração em classes sociais mais inferiores, 

C2 (28%) e D (30%).  

Apenas 14% da amostra exercia atividades laborais, grande parte estava 

afastada por idade (36%) ou pela doença (22%) e 28% exercia atividades 

domésticas.  

O quadro (7) demonstra dados específicos da caracterização da 

amostra. 
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Quadro 7. Caracterização da amostra (validação): Valores absoluto e percentual 
do gênero, escolaridade, ocupação, classe social e tempo de úlcera dos 50 
participantes. 

Variável  Categoria n  % 

Gênero Feminino 40 80,0 
 Masculino 

 
10 20,0 

Escolaridade Analfabeto 8 16,0 
 Analfabeto funcional 11 22,0 
 Fundamental incompleto  8 16,0 
 Fundamental completo  15 30,0 
 Ensino médio incompleto 1 2,0 
 Ensino médio completo 5 10,0 
 Ensino superior completo 2 4,0 
Ocupação Atividades domésticas 14 28,0 
 Empregado 7 14,0 
 Afastado pela doença 11 22,0 
 Aposentado por idade 18 36,0 
Classe Social B1 1 2,0 
 B2 5 10,0 
 C1 12 24,0 
 C2 14 28,0 
 D 18 36,0 
Tempo de Úlcera Até 1 mês 2 4,0 
 1 a meses 9 18,0 
 6 meses a 1 ano 6 12,0 
  Mais que 1 ano 33 66,0 
   

   

 

  4.3 Resultado da variável primária 

 
 

4.3.1 Validação de questionário 
 
   

4.3.1.1 Reprodutibilidade  
 
 

4.3.1.1.1 Reprodutibilidade interobservador 
 
 
 A aplicação do CCVUQ-Brasil por dois investigadores distintos 

(AVALIADOR 1 e AVALIADOR 2), com intervalo de 30 minutos, permitiu a 

avaliação da reprodutibilidade interobservador. A pontuação durante a primeira 

aplicação do questionário (T1) e a segunda aplicação (T2) estão descritos na 

tabela (1). 
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Tabela 1. Valores da mediana e valores de mínimo e máximo para os domínios 
do CCVUQ, na avaliação interobservador (T1 e T2). 

Domínio 
T1 

Média (mín-máx)  
           T2 
Média (mín-máx) 

Pontuação total 57,5 (22,00 – 91,00) 56,94 (20,00 -91,00) 

Interação social 50,2 (18,00 – 86,00) 50,7 (18,00 -86,00) 

Atividades domésticas 52,56 (17,00 – 84,00) 51,98 (17,00 -84,00) 

Estética 58,38 (21,00 –100,00) 56,88 (21,00 -100,00) 

Estado emocional 70,58 (21,00 –100,00) 70,20 (21,00 -100,00) 

 

 

A reprodutibilidade interobservador foi determinada pela concordância 

das respostas entre a primeira e a segunda aplicação do questionário, que foi 

avaliado pelo (CCI), os resultados demonstraram excelente reprodutibilidade, 

uma vez que os coeficientes para todos os domínios foram superiores a 0,8, 

(entre 0,845 e 0,965); dados descritos na tabela (2) abaixo. 

 

Tabela 2. Reprodutibilidade interobservador: Valores do coeficiente de 
correlação intraclasse (CCI), Intervalo de Confiança de 95% (IC 95%) e de p para 
a pontuação total e os domínios do CCVUQ entre a primeira aplicação (T1) e a 
segunda aplicação (T2). 

Domínio CCI IC 95% Valor de p 

Pontuação total 0,951 0,914 - 0,972 0,000* 

Interação social 0,965 0,938 - 0,980 0,000* 

Atividades domésticas 0,845 0,728 - 0,912  0,000* 

Estética 0,899 0,823 - 0,943 0,000* 

Estado emocional 0,884 0,796 - 0,934 0,000* 
* p < 0,0001 
> 0,75 concordância excelente; entre 0,4 e 0,75 concordância regular a boa; < 0,4 
concordância ruim 

 
 
4.3.1.1.2 Reprodutibilidade intraobservador 

  
 

A reprodutibilidade intraobservador foi avaliada pela aplicação do 

questionário em dois momentos: 1º dia (T1) e após 7 a 15 dias (T3). As 

pontuações totais e por domínios estão descritos na tabela (3) abaixo. 



  Resultados 

45 
 

Tabela 3. Valores da mediana e valores de mínimo e máximo para os domínios 
do CCVUQ, na avaliação intraobservador (T1 e T3). 

DOMÍNIO 
T1 

Média (mín-máx)  
           T3 
Média (mín-máx) 

Pontuação total 57,5 (22,00 – 91,00) 55,96 (24,00 -91,00) 

Interação social 50,2 (18,00 – 86,00) 50,24 (18,00 -86,00) 

Atividades domésticas 52,56 (17,00 – 84,00) 53,1 (17,00 -84,00) 

Estética 58,38 (21,00 –100,00) 56,78 (21,00 -100,00) 

Estado emocional 70,58 (21,00 –100,00) 66,54 (21,00 -100,00) 

  

 
 

Na análise intraobservador, o questionário mostrou-se reprodutível, com 

alta correlação, e o (CCI) variando de 0,860 a 0,951. Dados descritos na tabela 

(4). 

 

Tabela 4. Reprodutibilidade intraobservador: Valores do coeficiente de 
correlação intraclasse (CCI), Intervalo de Confiança de 95% (IC 95%) e valor de 
p para cada domínio do CCVUQ entre a primeira aplicação (T1) e a terceira 
aplicação (T3) . 

Domínio CCI IC 95% Valor de p 

Pontuação total 0,951 0,914 - 0,972 0,000* 

Interação social 0,860 0,754 - 0,921 0,000* 

Atividades domésticas 0,885 0,797 - 0,935 0,000* 

Estética 0,917 0,854 - 0,953 0,000* 

Estado emocional 0,915 0,851 - 0,952 0,000* 
* p < 0,0001 
> 0,75 concordância excelente; entre 0,4 e 0,75  concordância regular a boa; < 0,4 
concordância ruim 
    

 

   4.3.1.2 Consistência interna do Questionário 

 
 

A consistência interna foi avaliada utilizando-se o coeficiente alfa de 

Cronbach.   

Foi demonstrado que todos os itens se correlacionaram altamente com a 

pontuação total do questionário (α = 0,917).  
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Na análise dos itens que compõe um mesmo domínio, também houve 

uma alta correlação, demonstrando homogeneidade entre os itens que medem 

um mesmo construto, os valores destes coeficientes variaram de 0,734 (Estado 

emocional) a 0,885 (Atividades domésticas), indicando uma consistência 

interna excelente, uma vez que todos os coeficientes foram superiores a 0,7 e 

menores que 0,95 (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5. Consistência interna: Valores do alfa de Cronbach da pontuação 
total e por domínios do questionário do CCVUQ. 

Domínio Itens 
Alfa de 
Cronbach 

Pontuação total TODOS 0,917 

Interação social 2A,2B,2C,2D,3A,8 0,803 

Atividades 
domésticas 3A,5A,5B,5C,5D 0,885 

Estética 3C,3E,4,7A,7B,7C 0,739 

Estado emocional 3F,3B,6,3E,3D 0,734 
Aceitável entre 0,7 e 0,95 

  
 

4.3.1.3 Validade  

  

 

A validade do CCVUQ-Brasil foi examinada através da correlação de sua 

pontuação total e por domínios com a pontuação por domínios do SF36. Foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. 

As correlações foram negativas para todos os itens avaliados, e variaram de 

razoável a moderada e boa (entre 0,25 e 0,75).  

Os valores de correlação podem ser observados na tabela (6). 
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Tabela 6. Validade: Valores do coeficiente de correlação de Spearman entre 
pontuação total e por domínios do CCVUQ e pontuação por domínios do SF-
36. 

DOMÍNIOS (SF36) 
 Pontuação total e domínios do CCVUQ 

 
Pontuação  total 
(CCVUQ) 

Interação 
social 
(CCVUQ) 

Atividades 
domésticas 
(CCVUQ) 

Estética 
(CCVUQ) 

Estado 
emocional 
(CCVUQ) 

Capacidade 
funcional -,581** -,437** -,524** -,528** -,551** 
Aspecto Físico -,407** -,286* -,393** -,398** -,340* 
Dor -,602** -,519** -,431** -,625** -,465** 
Estado Geral de 
Saúde -,663** -,545** -,519** -,658** -,540** 
Vitalidade -,725** -,659** -,530** -,643** -,561** 
Aspectos Sociais -,540** -,564** -,351* -,484** -,327* 
Aspectos 
Emocionais -,418** -,366** -,475** -,291* -,291* 
Saúde Mental -,479** -,412** -,353* -,420** -,458** 
Entre  0,75 e 1 correlação muito boa a excelente; entre 0,5 e 0,75  concordância moderada a boa; entre  

0,25 e 0,5 concordância razoável 

   

 

  4.4 Resultados das variáveis secundárias 

 
 

4.4.1. Pontuações do SF-36 
 
 

A qualidade de vida avaliada pelo SF-36, mostrou alterações em todos 

os domínios. 

O domínio que apresentou média com menor pontuação de qualidade de 

vida foi o aspecto físico (17,50) e com melhor pontuação de qualidade de vida 

foi saúde mental (65,92). Os demais valores por domínio são descritos na 

tabela (7). 
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Tabela 7. Qualidade de vida determinada pela pontuação por domínios do SF-

36. 

DOMÌNIOS DO SF-36 
Domínio N Minimo Maximo Média Desv. Padrão 
Capacidade funcional 50 0 100 31,90 24,89 
Aspecto Físico 50 0 100 17,50 32,04 
Dor 50 0 100 45,56 27,02 
Estado Geral de Saúde 50 15 100 58,78 23,99 
Vitalidade 50 0 100 60,70 24,43 
Aspectos Sociais 50 0 100 60,32 30,94 
Aspectos Emocionais 50 0 100 29,88 38,78 
Saúde Mental 50 8 100 65,92 22,62 
Próximo a 100: melhor qualidade de vida 

 

4.4.2.Pontuações do CCVUQ 
 

 Em relação a qualidade de vida determinada pela pontuação total e por 

domínios do CCVUQ, pode-se observar que também está alterada durante os 

três momentos de aplicação. A melhor qualidade de vida ocorreu no domínio 

interação social (50,38), e a pior no domínio estado emocional (69,13). As 

variações estão descritas na tabela (8). 

 

Tabela 8. Qualidade de vida determinada pela pontuação total e por domínios 

do CCVUQ. 

 PONTUAÇÃO DO CCVUQ POR APLICAÇÃO 
 

 Aplicação 1 Aplicação 2 Aplicação 3 
Média das 

aplicações 1, 2 e 3. 

DOMÍNIO Média 
Desv. 

Padrão Média 
Desv. 

Padrão Média 
Desv. 

Padrão 
 

Média 

Pontuaçâo total 57,50 20,18 56,94 20,78 55,96 20,05 
 

56.8 

Interação social 50,20 23,04 50,70 24,49 50,24 21,74 
 

50,38 
Atividades 
doméstcas 52,56 27,17 51,98 26,41 53,10 25,00 

 
52,54 

Estètica  58,38 22,76 56,88 22,65 56,78 23,93 57.34 
Estado 
emocional 70,58 23,60 70,28 24,77 66,54 26,59 

 
69,13 

Próximo a zero: melhor qualidade de vida 
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O processo inadequado de tradução e adaptação cultural pode levar a 

resultados tendenciosos e errados4. 

Buscando minimizar erros, os procedimentos de tradução e adaptação 

cultural seguiram, no seu processo metodológico, as diretrizes do Guidelines 

for the process of cross-cultural adaptation of self report measures28. 

Seguindo recomendações1,28, o processo de adaptação cultural incluiu a 

tradução, a síntese, retrotradução, revisão por comitê de especialistas, e o pré-

teste. Isso permitiu no presente estudo mudanças relacionadas a linguagem, 

bem como relacionadas a experiências de vida diária. 

De acordo com Maher1, tradução não é o mesmo que adaptação 

cultural, tradução pode simplesmente envolver uma única pessoa, traduzindo o 

questionário de uma língua para outra, em contraste a adaptação cultural 

envolve uma equipe, incluindo tradutores, profissionais de saúde que 

normalmente usariam o questionário e pesquisadores com um entendimento 

psicométrico. O estudo de validação do CCVUQ-Brasil, considera relevante 

estas informações e para sua adaptação cultural procurou o envolvimento de 

todos os profissionais citados: tradutores, profissionais da saúde que irão fazer 

uso do questionário (médicos e fisioterapeutas) e pesquisador em validação. 

A amostra utilizada na adaptação cultural do CCVUQ para o Brasil, foi 

de 10 portadores de úlcera venosa, a quantidade da amostra foi diferente da 

proposta pelo guidelines28, mas semelhante a utilizada em outros estudos de 

validação7,37. Como foi uma amostra, em sua maioria, dentro do perfil dos 

portadores de doença venosa (sexo feminino, baixo grau de escolaridade, 

afastada de atividades laborativas) e, como as dúvidas, questionamentos e 

sugestões foram quase nulas, considerou-se significativo os resultados. 

De acordo com Magalhães8 a sugestão é de que o pré-teste seja feito 

em uma pequena amostra de indivíduos para testar se a versão final é de fácil 

compreensão. 

A mudança de termos na adaptação cultural foi executada quando, no 

mínimo 10% da amostra, apresentou dificuldades de compreensão, esta 

porcentagem seguiu outros estudos7,30,37 e visou minimizar a presença de 

questões que os indivíduos pudessem não compreender. 

Os procedimentos utilizados para tradução e adaptação cultural do 

CCVUQ foram satisfatórios e estiveram de acordo com sugestões 
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preliminares1. A reunião com o comitê de profissionais possibilitou uma 

discussão sobre o instrumento, em relação aos seus objetivos, formas de 

preenchimento e adequação do mesmo, no sentido de permitir fácil 

entendimento e rápido preenchimento.  

 

 

5.1 Discussão do método 

 

 

A recomendação vigente para avaliar a qualidade de vida é que seja 

usado um instrumento especifico associado a um genérico6. Como não há, no 

Brasil, instrumentos já validados para a úlcera venosa, escolheu-se o CCVUQ, 

instrumento específico, que demonstrou em estudos prévios importância, 

aplicabilidade e boas propriedades psicométricas, obtendo versões satisfatórias 

em idiomas diferentes do original24, 25, 26, 38,39. 

 

5.1.1  Discussão do método de validação do CCVUQ-Brasil 

 

 

O tamanho amostral de 50 portadores de úlcera venosa foi definido 

seguindo  as recomendações dos "Quality criteria for measurement properties 

of health status questionnaires"33 que sugere que, pelo menos 50 participantes 

seriam necessários para as análises de reprodutibilidade e validade. 

Ao comparar a amostra adotada na validação do CCVUQ com a de uma 

outra validação na doença venosa, o Veines/QOL-Sym6, pode-se observar uma 

diferença de 24 indivíduos a mais para o Veines/QOL-Sym, no entanto 

ressalta-se o fato de que neste grupo foram incluídos pacientes de todas as 

classificações CEAP, enquanto que para análise do CCVUQ, apenas o CEAP 

6. A menor frequência de indivíduos com CEAP 6 foi recentemente 

demonstrado por Santos20 que ao caracterizar a amostra em um total de 88 

pacientes com doença venosa  apenas 2,3% eram portadores de úlcera venosa 

não cicatrizada (CEAP-6). 
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5.1.1.1 Discussão da Reprodutibilidade 

 

 

A amostra da reprodutibilidade do CCVUQ está acima dos parâmetros 

sugeridos, que estabelece para a avaliação da fidedignidade da 

reprodutibilidade um total de 30 indivíduos2. 

Para análise da reprodutibilidade, a proposta inicial era utilização do 

método de autoaplicação do questionário, no entanto houve a necessidade, em 

indivíduos analfabetos e ou com dificuldades na leitura, de terem suas 

questões lidas por um dos investigadores, método utilizado também no 

processo de criação do questionário24.  

Outra pesquisa37 usou processo semelhante em seu estudo, 

estabelecendo que, para os indivíduos que tivessem escolaridade superior, o 

formulário de dados sociodemográficos e os questionários seriam 

autoaplicados, para os indivíduos com escolaridade fundamental ou média, os 

pesquisadores aplicavam inicialmente o formulário de dados sociodemográficos 

e em seguida, o questionário na forma de entrevista. Ressalta-se que neste 

caso, a aplicação sob forma de entrevista, não foi somente para analfabetos ou 

com dificuldades de leitura. 

Fonseca et al40 questiona este parâmetro, para evitar viés metodológico, 

neste caso sugere a escolha de uma única forma de aplicação. Esse critério 

poderia ser adotado, no entanto há outros estudos que demonstram que a 

forma de aplicação não influencia significativamente os resultados. 

Fachado et al41 afirma que não houve diferença estatística significativa, 

quando o questionário foi autoaplicado ou precisou de ajuda do investigador. 

Este mesmo autor ressalta ainda, o fato de não excluir da sua amostra 

indivíduos analfabetos, para que a amostra possa ter semelhança aos usuários 

de serviços de saúde. 

Outros estudos6,42 também comprovaram que não há diferença entre 

pontuações nas diferentes formas de aplicação de questionários (entrevista e 

autoaplicados). 

Ainda assim, para análise do CCVUQ-Brasil, utilizou-se método que 

permitia minimizar possíveis erros. Para isto, quando em entrevista, a leitura 
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das questões era feita com objetividade, sem que houvesse interpretações ou 

sugestões, não sendo também permitidas interferências na escolha.   

O intervalo para reaplicação do questionário, era entre 7 e 15 dias, 

tempo que, segundo justificativa de estudos anteriores8, não seria pequeno o 

suficiente para memorização das respostas, bem como não seria grande o 

suficiente para perda da estabilidade clínica. 

 Em outro estudo do processo de validação37 apresentou baixas 

correlações na reprodutibilidade (intraobservador) o que foi atribuído a 

possibilidade de mudança no estado de saúde do entrevistado. 

Buscando controlar erros, foi adotado como critério de exclusão para 

validação do CCVUQ- Brasil, os indivíduos da amostra que não estivessem em 

estabilidade clínica durante os 7 ou 15 dias necessários para reaplicação do 

questionário, os critérios adotados foram pré-definidos por cirurgiões 

vasculares, considerando a ausência de condições que pudessem influenciar 

com magnitude o estado de saúde do doente. 

Em importante pesquisa é reforçada a importância da estabilidade 

clínica e caracteriza como pacientes estáveis os que não possuem alterações 

no CEAP, bem como não apresentem condições que podem melhorar ou piorar 

os sintomas43. 

 

 

5.1.1.2 Discussão da consistência interna 

 

 

Para a variável consistência interna, a amostra foi igual ou maior que a 

adotada em outros instrumentos importantes já validados na língua portuguesa, 

tais como o SF36 (50 indivíduos)4, Saint George´s Respiratory Questionnaire 

(SGRQ), (30 indivíduos)44, King’s Health Questionnaire (KHQ), (54 pacientes)40, 

e o Questionário de Vias Aéreas 20 (AQ 20) (30 indivíduos)45.  

Outro estudo sugere, para análise da consistência interna, a amostra 

proporcional ao número de questões2. Ao considerar está referência, pode-se 

afirmar que a presente pesquisa usou amostra maior que as 21 questões do 

questionário CCVUQ, estando acima do desejável. 
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A consistência interna foi inicialmente avaliada, buscando a correlação 

entre os itens que compõe o questionário com a pontuação total, critério 

utilizado no questionário original24. 

Em uma segunda análise procurou avaliar também a homogeneidade 

entre os itens que avaliam um mesmo construto, e que portanto compõe um 

mesmo domínio, este critério é proposto por recente estudo de análise de 

propriedades psicométricas32, bem como foi utilizado pela validação da versão 

chinesa do CCVUQ25. 

 

 
5.1.1.3 Discussão da validade 

 

 
 A validade foi determinada pela correlação entre a pontuação total e 

domínios do CCVUQ com os domínios do SF-36, fato que seguiu os 

procedimentos da validação original do CCVUQ24. 

Na validação da versão Chinesa, os critérios foram semelhantes, porém, 

neste caso, usou-se a versão abreviada do SF-36 o SF-1225, que em  outro 

estudo 46 foi demonstrado que manteve a mesma acurácia em relação à escala 

SF-36 original.  

O SF-364 foi eleito, além do fato de ser utilizado na versão original, por 

ser atualmente um dos questionários mais utilizados internacionalmente, 

aplicável a diversos tipos de doenças21 e por já ter sido comprovadamente 

reconhecido como instrumento genérico capaz de avaliar qualidade de vida na 

doença venosa. Sua utilização na doença venosa crônica já apresentou bons 

resultados12.   

  Na correlação com o SF-36, ressalta-se, porém, a necessidade de 

comparação inversa da pontuação, determinando uma correlação negativa, já 

que o SF-36 determina melhor qualidade de vida quando se aproxima do valor 

100 (cem) e o CCVUQ determina melhor qualidade de vida quando seus 

valores estão próximos a 0 (zero) 24. 
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5.2 Discussão dos resultados das variáveis 

  

5.2.1  Discussão dos resultados da variável primária 

 

De acordo com o estudo original, o CCVUQ mostrou-se com boa 

consistência interna e reprodutibilidade. Sua validade foi demonstrada por uma 

alta correlação com os oito domínios do SF-3624. 

Estes dados se assemelharam ao estudo em questão já que, para 

população do Brasil, a reprodutibilidade se mostrou com alta correlação entre 

os diferentes momentos de aplicação e com observadores diferentes, uma vez 

que o CCI para todos os domínios foi superior a 0,800.  

Na validação para o idioma chinês, o questionário também se mostrou 

estável, entre os intervalos de aplicação, com o CCI superior a 0,8425. 

No presente estudo a consistência interna obteve valores satisfatórios, 

com alfa de Chronbach entre 0,7 e 0,95, assemelhando-se a validação 

original24 e versão chinesa25. 

Ressalta-se, que na validação da versão original, na consistência 

interna, só foram descritas as correlações das questões com a pontuação total, 

representando um único valor de 0,9324. 

No presente estudo, houve também verificação da consistência interna 

entre os itens que compõe um mesmo domínio, assemelhando-se a versão 

Chinesa25. Os dois estudos apresentaram valores de correlação excelentes que 

variaram de 0,734 a 0,885 e 0,90 a 0,9425, nas duas versões, respectivamente.  

Na determinação da validade, através da comparação do CCVUQ-Brasil 

com o SF-36, houve correlações negativas que variaram de razoável a 

moderada e boa, assemelhando-se a versão original24, onde também houve 

correlação entre todos os itens e as correlações com valores negativos. As 

correlações são negativas porque as escalas dos dois instrumentos são 

marcadas em sentidos opostos. 

No aspecto global, o fato de as correlações serem razoáveis e não 

excelentes, pode ser explicado por outro estudo de qualidade de vida na 

doença venosa, que sugere que os aspectos que sensibilizam o CCVUQ, 

podem ser diferentes dos aspectos que sensibilizam o SF-36, já que este 

último é menos sensível para explorar os efeitos da doença na QdV em um 
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indivíduo ou população com uma patologia específica11 e o CCVUQ é menos 

sensível a doença de uma forma em geral. 

E ainda, partindo do pressuposto que a sugestão é de que o 

questionário específico seja utilizado como complementação ao questionário 

genérico, e não em substituição, é aceitável que as correlações não sejam 

muito altas, fato justificável por outro estudo6, que retrata que correlações de 

moderada magnitude são esperadas, visto que, se os valores encontrados 

fossem muito altos (próximos de um), poderia significar que os questionários 

seriam redundantes e caso os valores encontrados fossem muito baixos, 

poderia significar que não existem evidências de que as escalas mensurariam 

construtos semelhantes. 

 

 

5.2.2 Discussão dos resultados das variáveis secundárias 

 

 

Os resultados das pontuações do CCVUQ e SF-36 apresentaram 

alterações nos pacientes com úlcera venosa, comprovando estudos anteriores, 

que investigaram a relação entre QdV e doença venosa crônica e evidenciaram 

piora da QdV à medida que a doença se agrava47,48,49,50,51. 

  De acordo com estudos11, indivíduos com DVC têm um prejuízo na QdV, 

principalmente aqueles que apresentam acometimento venoso mais grave 

(CEAP 4, 5 e 6), sendo os aspectos físicos e funcionais os mais acometidos na 

população estudada. Na validação do CCVUQ para o Brasil, este fato também 

está retratado, sendo os domínios físico e funcional, juntamente com os 

aspectos emocionais, os que apresentaram pontuação com menor qualidade 

de vida. 

Ressalta-se o fato de que as alterações de qualidade de vida, tanto nos 

domínios do CCVUQ-Brasil quanto nos domínios do SF-36, não podem ser 

especificamente qualificados, já que os questionários não apresentam pontos 

de corte.  

Os resultados do SF-36, analisado pelo domínios, no presente estudo, 

apresentaram para o aspecto físico a menor pontuação de qualidade de vida 

(média de 17,50) e para o aspecto saúde mental a maior pontuação para 
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qualidade de vida (média de 65,92). Os demais resultados ficaram entre as 

médias de 29,88 e 60,70, ou seja qualidade de vida alterada, mas sem 

resultados extremos. 

O CCVUQ, foi analisado por pontuações totais e domínios. 

Considerando-se as pontuações totais com média de 56,8, estes resultados 

demonstram que a qualidade de vida foi alterada, mas também sem extremos. 

Ratificando, também estes resultados, uma revisão sistemática sobre o 

impacto da úlcera nas atividades de vida diária demonstra que a qualidade de 

vida no portador de úlcera venosa é afetada16,52 quando comparado ao não 

portador desta doença, devido a dor e a dependência que a ulcera causa16,53. 

No entanto, em estudo no Brasil, podemos ter resultados surpreendentes 

de deterioração na qualidade de vida de alguns pacientes com úlcera venosa, 

enquanto em outros casos, a qualidade de vida é encontrada em boas 

condições16, muitas vezes este fato destaca a importância da associação entre 

instrumentos genéricos e específicos, para que fatores que passem 

despercebidos no uso de um instrumento (genérico ou específico), possa ser 

elucidado pelo outro. 

 

5.3  Discussão dos resultados dos dados complementares 

 

 

Os dados encontrados na amostra estudada, segue resultados já vistos 

na literatura sobre portadores de úlcera venosa, havendo predominância no 

sexo feminino (80%), semelhante a estudo de qualidade de vida de Nóbrega16 

(76%), validação do questionário original (66%), estudo de qualidade de vida 

de Santos20 (87,5%), entre outros. 

Embora a DVC não seja uma doença restrita à população idosa, vários 

estudos têm evidenciado que sua prevalência, sobretudo nas formas mais 

graves, aumenta com a idade6. 

A média de idade foi de 63 anos, o que comprova que a úlcera aumenta 

na população com idade mais avançada, fato já descrito por outras referências 

a portadores de úlcera venosa: validação do questionário original24 apresentou 

média de idade de 76 anos e na validação chinesa25 do CCVUQ, obteve média 
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de idade de 70 anos.  Nobrega16 encontrou na sua amostra que 74% tinham 

mais que 59 anos enquanto Abbade19 fez uma abordagem em pacientes com 

úlcera venosa e determinou que a média de idade era de 57 anos. Fradique54 

fez um estudo prospectivo com 202 portadores de úlcera venosa verificando 

que 73,6% da amostra tinham mais que 50 anos.  

Na validação do CCVUQ para o Brasil, houve grande parcela de 

indivíduos analfabetos e analfabetos funcionais (38%) e apenas 10% com 

ensino médio completo, assemelhando-se a outros estudos16 que 

demonstraram que pacientes portadores de úlcera venosa tinham em sua 

maioria, baixo grau de escolaridade (68%). 

Não excluímos os pacientes analfabetos e com baixo grau de 

escolaridade para obter uma amostra mais semelhante possível ao perfil dos 

que usam os sistema de saúde público no Brasil. 

Também não foram excluídos indivíduos com classes sociais mais 

baixas, estando a maioria da amostra nas classes C1, C2 e D (88%). 

Na validação do CCVUQ, 58% da amostra estudada estava aposentada,  

outra pesquisa16 sobre úlcera, também verificou que grande parte da amostra 

(38%) estava aposentada e Franks55 ,comprovou, quando analisou 784 

pacientes com úlcera e constatou, que 85% eram aposentados, sugerindo que 

pacientes com úlcera trazem grandes gastos ao sistema previdenciário, seja 

pela aposentadoria precoce ou por acometer indivíduos idosos já aposentados. 

 
 

5.4 Implicações para pesquisa 

 

 

Ressalta-se que o questionário foi auto- aplicável em indivíduos 

alfabetizados e aplicado na forma de entrevista em analfabetos e ou com 

dificuldades de leitura.  

A amostra utilizada para validação foi predominante em classes sociais 

mais baixas e em indivíduos com baixo grau de escolaridade, com esta 

caracterização entende-se que mesmo seja útil para a maior parte da 

população brasileira.  
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No decurso da pesquisa algumas limitações foram encontradas 

relacionadas a grande porcentagem de idosos o que tornava  necessário a 

verificação do estado cognitivo na maioria da amostra. 

Em etapa posterior será verificado se a aplicação do questionário será 

sensível a mudanças clínicas no doente. 

Sugere-se que a partir da presente pesquisa o questionário pode ser 

aplicado em pacientes com úlcera venosa como ferramenta de análise 

específica de qualidade de vida. 

 

 

5.5 Implicações para a prática clínica 

 

 

Hoje em dia é fundamental que o tema qualidade de vida seja abordado 

nas áreas de saúde, acredita-se que esta pesquisa possa trazer subsídios para 

reflexão acerca desta temática.  

Os resultados indicam que o CCVUQ- Brasil estará disponível para todo 

o país podendo ser utilizado em futuros estudos sobre úlcera venosa, útil para 

determinação de condições influenciadas pela doença, parâmetro para a 

verificação da eficácia de tratamentos, instrumento que permite interação direta 

com o paciente, buscando informações que vão além da prática clínica, 

envolvendo alterações pessoais na qualidade de vida.
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6 CONCLUSÃO 
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O questionário CCVUQ- Brasil ,de qualidade de vida para úlcera venosa, 

encontra-se validado na língua portuguesa. 
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ANEXO 1 

Anexo 1- Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

1. Orientação espacial (0-5 pontos): 
Em que dia estamos?  

o Ano 

o Semestre 

o Mês 

o Dia 

o Dia da Semana 

 

2. Orientação espacial (0-5 pontos): 
Onde Estamos?  

o Estado 

o Cidade 

o Bairro 

o Rua 

o Local 

 

3. Repita as palavras (0-3 pontos):  

o Caneca 

o Tijolo 

o Tapete 

 

4. Cálculo (0-5 pontos): 
O senhor faz cálculos? 
Sim (vá para a pergunta 4a) 
Não (vá para a pergunta 4b) 

o 4a.Se de 100 fossem tirados 7 quanto restaria? E se tirarmos mais 7? 

� 93 

� 86 

� 79 

� 72 

� 65 
o 4b.Soletre a palavra MUNDO de trás pra frente 
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� O 

� D 

� N 

� U 

� M 

 

5. Memorização (0-3 pontos): 
Peça para o entrevistado repetir as palavras ditas há pouco.  

o Caneca 

o Tijolo 

o Tapete 

 

6. Linguagem (0-2 pontos): 
Mostre um relógio e uma caneta e peça para o entrevistado para nomeá-los.  

o Relógio 

o Caneta 

 

7. Linguagem (1 ponto): 
Solicite ao entrevistado que repita a frase:  

o NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ. 

 

8. Linguagem (0-3 pontos): 
Siga uma ordem de 3 estágios:  

o Pegue esse papel com a mão direita. 

o Dobre-o no meio. 

o Coloque-o no chão. 
9. Linguagem (1 ponto):  

o Escreva em um papel: "FECHE OS OLHOS". Peça para o 
entrevistado ler a ordem e executá-la. 

 

 

10. Linguagem (1 ponto):  
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o Peça para o entrevistado escrever uma frase completa. A frase deve 
ter um sujeito e um objeto e deve ter sentido. Ignore a ortografia. 

 

11. Linguagem (1 ponto):  

o Peça ao entrevistado para copiar o seguinte desenho. Verifique se 
todos os lados estão preservados e se os lados da intersecção formam um 
quadrilátero. Tremor e rotação podem ser ignorados. 

 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Anexos 

66 
 

ANEXO 2 

 

Anexo 2 – Questionário CCVUQ 

1. I have pain from my ulcer 
None of the time A little of the 

time 
Some of the time A good  bit of the 

time 
All of the time 

1 2 3 4 5 
 
 

2- Having an ulcer on my leg stops me doing the following 
 A little of 

the time 
Some of the 

time 
A good  bit of 

the time 
All of the time A little of the time 

a) Meeting friends and 
relatives 

1 2 3 4 5 

b) Going on holiday 1 2 3 4 5 
c) Enjoying my hobbies 1 2 3 4 5 
d) Using Public transport 1 2 3 4 5 

 
 

3-  How TRUE or FALSE is each of the following statements for you when considering your leg ulcer? 
 Definitely false Mostly 

False 
Don’t 
Know 

Mostly True Definitely  True 

a) My ulcer has slowed 
me down in general 

1 2 3 4 5 

b)  My ulcer has put a 
strain on my personal  
relationships 

1 2 3 4 5 

c) The discharge from my 
ulcer is a problem 

1 2 3 4 5 

d) I spend a lot of time 
thinking about my ulcer 

1 2 3 4 5 

 e) I am worried that my 
ulcer will never 

1 2 3 4 5 

f) I am fed up with the 
amount of time it  takes to 
treat my ulcer 
 

1 2 3 4 5 

 
 

4- I am unhappy about the appearance of my legs because of the ulcer and/or dressings 
No, definitely not Occasionally Often All of the time  

1 2 3 4 
 

 
                 
 

5- My leg ulcer prevents me from the following household duties 
 

 None of 
the time 

A little of the 
time 

Some of the 
time 

A good  bit of the 
time 

All of the time 

a) Cooking 1 2 3 4 5 
b) Cleaning 1 2 3 4 5 
c) Shopping 1 2 3 4 5 
d) Gardening 1 2 3 4 5 
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6- I feel depressed because of my leg ulcer   
Never Occasionally Often Always  

1 2 3 4 
 
 
 

7- Please state how much of a problem to you the following factors are regarding the dressings for your leg  

 No 
problem 

A little 
problem 

A moderate 
problem 

A big problem A huge problem 

a) The bulkiness of them 1 2 3 4 5 
b) The appearance of them 1 2 3 4 5 
c) They influence the 
clothes I wear 

1 2 3 4 5 

 
 

8- I have difficulty with walking because of my leg ulcer 
 

Never Occasionally Often Always  
1 2 3 4 
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ANEXO 3 

 

Anexo 3 – Questionário de qualidade de vida SF36. 

Questionário de Qualidade de Vida SF-36 
1. Em geral, você diria que sua saúde é: 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 
1 2 3 4 5 

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

Muito Melhor Um Pouco 
Melhor Quase a Mesma Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 
3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 
comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, 
quando? 

Atividades Sim, dificulta 
muito 

Sim, dificulta um 
pouco 

Não, não dificulta de 
modo algum 

a) Atividades rigorosas 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 

4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos 
seguintes problemas com seu trabalho ou com alguma 
atividade regular, como consequência de sua saúde 
física?   

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 
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c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras 
atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras 
atividades (p. ex. necessitou de um esforço extra).   1 2 

5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos 
seguintes problemas com seu trabalho ou outra atividade 
regular diária, como consequência de algum problema 
emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)? 

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) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto 
cuidado como geralmente faz. 

1 2 

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 
interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

De forma 
nenhuma 

Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

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

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o 
trabalho dentro de casa)? 

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 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta que mais se 
aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas. 

 

Todo o 
tempo 

Maior parte 
do tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você 
tem se sentindo cheio 
de vigor, de vontade, 
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 ou 
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 se 
sente cansado? 1 2 3 4 5 6 
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10. Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)?  

Todo 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 verdadeira ou falsa é cada uma das afirmações para você?  

 Sempre 
verdadeira 

Maioria das 
vezes 

verdadeira 
Não sei Maioria das 

vezes falsa Sempre 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 4  

 

Anexo 4- Critério de classificação econômica. 
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ANEXO 5  

 

Anexo 5- Aprovação do comitê de ética 
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ANEXO 6 

 

Anexo 6: Orientações relacionadas a pontuação do CCVUQ 

The final score is out of 100. Each question has a weighted score - see the scoring template 
below: 
***Recoding and scoring for the Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire***  
*** final stage **** 
** Recoding missing values** 
RECODE VU1 VU2A VU2B VU2C VU2D VU3A VU3B VU3C VU3D VU3E 
VU3F VU4 VU5A VU5B VU5C VU5D VU6 VU7A VU7B VU7C VU8 (9=0). 
 
**Weighting of scores** 
COMPUTE VU1 = VU1 * 0.5. 
COMPUTE VU2A = VU2A * 0.617. 
COMPUTE VU2B = VU2B * 0.567. 
COMPUTE VU2C = VU2C * 0.417. 
COMPUTE VU2D = VU2D * 0.417. 
COMPUTE VU3A = VU3A * 0.1. 
COMPUTE VU3B = VU3B * 0.4. 
COMPUTE VU3C = VU3C * 0.783. 
COMPUTE VU3D = VU3D * 0.53. 
COMPUTE VU3E = VU3E * 0.7. 
COMPUTE VU3F = VU3F * 0.567. 
COMPUTE VU4 = VU4 * 0.517. 
COMPUTE VU5A = VU5A * 0.43. 
COMPUTE VU5B = VU5B * 0.43. 
COMPUTE VU5C = VU5C * 0.43. 
COMPUTE VU5D = VU5D * 0.3. 
COMPUTE VU6 = VU6 * 0.45. 
COMPUTE VU7A = VU7A * 0.533. 
COMPUTE VU7B = VU7B * 0.4. 
COMPUTE VU7C = VU7C * 0.3. 
COMPUTE VU8 = VU8 * 0.53. 
 
**Score single item question** 
COMPUTE AVUTOTAS = 0. 
COMPUTE COUNT = 0. 
IF (VU1 NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU1. 
IF (VU2A NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU2A. 
IF (VU2B NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU2B. 
IF (VU2C NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU2C. 
IF (VU2D NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU2D. 
IF (VU3A NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU3A. 
IF (VU3B NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU3B. 
IF (VU3C NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU3C. 
IF (VU3D NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU3D. 
IF (VU3E NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU3E. 
IF (VU3F NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU3F. 
IF (VU4 NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU4. 
IF (VU5A NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU5A. 
IF (VU5B NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU5B. 
IF (VU5C NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU5C. 
IF (VU5D NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU5D. 
IF (VU6 NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU6. 
IF (VU7A NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU7A. 
IF (VU7B NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU7B. 
IF (VU7C NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU7C. 
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IF (VU8 NE 0) AVUTOTAS = AVUTOTAS + VU8. 
IF (VU1 NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU2A NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU2B NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU2C NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU2D NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU3A NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU3B NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU3C NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU3D NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU3E NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU3F NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU4 NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU5A NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU5B NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU5C NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU5D NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU5E NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU6 NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU7A NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU7B NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU7C NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
IF (VU8 NE 0) COUNT = COUNT + 1. 
 
** Calculation of score and removing questionnaires** 
***********in which < 50% are answered**************** 
COMPUTE AVUSCORE = 0. 
COMPUTE AVUSCORE = RND((AVUTOTAS / 51.701) * 100). 
IF (COUNT < 10) AVUSCORE = 999. 
MISSING VALUE AVUSCORE (999). 
 
***Calculation of domains*** 
***Social Interaction*** 
COMPUTE SOCINT = 0. 
COMPUTE SOC = 0. 
COMPUTE SOC = VU2A + VU2B + VU2C + VU8 + VU3A + VU2D. 
COMPUTE SOCINT = RND((SOC / 14.728) * 100). 
MISSING VALUE SOCINT (999). 
***Domestic Activities*** 
COMPUTE DOMACT = 0. 
COMPUTE DOM = 0. 
COMPUTE DOM = VU3A + VU5A + VU5B + VU5C + VU5D. 
COMPUTE DOMACT = RND((DOM / 10.04) * 100). 
MISSING VALUE DOMACT (999). 
***Cosmesis*** 
COMPUTE COSMES = 0. 
COMPUTE COS = 0. 
COMPUTE COS = VU3C + VU3E + VU4 + VU7A + VU7B + VU7C. 
COMPUTE COSMES = RND((COS / 15.648) * 100). 
MISSING VALUE COSMES (999). 
***Emotional Status*** 
COMPUTE EMSTAT = 0. 
COMPUTE EM = 0. 
COMPUTE EM = VU3F + VU3B + VU6 + VU3E + VU3D. 
COMPUTE EMSTAT = RND((EM / 12.785) * 100). 
MISSING VALUE EMSTAT (999). 

 

 



  Anexos 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



  Referências bibliográficas 
   

78 
 

1. Maher CG, Latimer J, Costa LOP. The relevance of cross-cultural 
adaptation and clinimetrics for physical therapy instruments. Rev. bras. 
fisioter. 2007; 11(4): 245-252.  

 
2.  Mengarda CL, Passos EP, Picon P, Costa AF, Picon PD. Validação de 

versão para o português de questionário sobre qualidade de vida para 
mulher com endometriose (Endometriosis Health Profile Questionnaire – 
EHP-30).  Rev Bras Ginecol Obstet. 2008; 30(8): 384-92 

 
3. Silva TI, Marques CM, Alonso NB, Azevedo AM, Westphal G, Cabloco 

LOSF, Sakamoto AC, Yacubian EMT. Tradução e adaptação cultural do 
Quality of Life in Epilepsy (QOLIE-31). Journal epilepsy clin. 
neurophysiol. 2006; 12(2). 
 

4. Ciconelli RM, Ferraz MB, Santos W, Meinão I, Quaresma MR. Tradução 
para a língua portuguesa e validação do questionário genérico de 
avaliação de qualidade de vida SF-36 (Brasil SF-36). Rev Bras 
Reumatol. 1999; 39:143-50. 
 

5. Duarte OS, Miyazaki MCOS, Ciconelli RM, Sesso R. Tradução e 
adaptação cultural do instrumento de avaliação de qualidade de vida 
para pacientes renais crônicos (KDQOL-SF). Rev. Assoc. Med. Bras. 
2003; 49(4).   
      

6. Moura RMF, Gonçalves GS, Navarro TP, Britto RR, Dias RC. Adaptação 
transcultural do questionário VEINES/QOL-SYM: avaliação da qualidade 
de vida e sintomas na doença venosa crônica. J Vasc Bras. 2011; 
10(1). 
 

7. Soárez PC, Castelo A, Abrão P, Holmes WC, Ciconelli RM. Tradução e 
validação de um questionário de avaliação de qualidade de vida em 
AIDS no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2009; 25(1): 69–76. 
 

8. Magalhães MO, Costa LOP Ferreira ML, Machado LAC. Testes 
clinimétricos de dois instrumentos que mensuram atitudes e crenças de 
profissionais de saúde sobre a dor lombar crônica. Revista Brasileira 
de Fisioterapia. 2011; 5. 

 
9. Vieira DO. Validação da versão portuguesa do questionário Swal-Qol em 

doentes com Patologia Oncológica da Cabeça e Pescoço [Tese]. 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
ICBAS. 2011. Disponível em: http://hdl.handle.net/10216/44546. 

 
10. Pimentel FL. Qualidade de vida e oncologia. Coimbra: Almedina, 2006. 

 
11. Moura RMF, Gonçalves GS, Navarro TP, Britto RR, Dias RC. Correlação 

entre classificação clínica CEAP e a qualidade de vida na doença 
venosa crônica. Rev Bras Fisioter, São Carlos. 2010; 14(2): 99-105. 



  Referências bibliográficas 
   

79 
 

12.  Leal J, Mansilha A. Como avaliar o impacto da doença venosa crônica 
na qualidade de vida. Angiologia e Cirurgia Vascular. 2010; 6(4). 

 
13.  Carmo SS, Castro CD, Rios VS, Sarquis MGA, Silva FAA, ET AL. 

Atualidades na assistência de enfermagem a portadores de úlcera 
venosa. Revista Eletrônica de Enfermagem[serial on line]. 2007 Mai-
Ago; 9(2): 506-517. Available from: URL: 
http://www.fen.ufg.br/revista/v9/n2/v9n2a17.htm. 

 
14.  Aldunate JLCB, Isaac C, Ladeira PRS, Carvalho VF, Ferreira MC. 

Úlceras venosas em membros inferiores. Rev Med (São Paulo). 2010; 
89(3/4): 158-63. 

 
15.  Callam MJ. Epidemiology of varicose veins. Br J Surg. 1994; 81: 167-

73. 
 

16.  Nóbrega WG. Qualidade de vida de pessoas com úlcera venosa 
atendidas no ambulatório de um hospital universitário. [Tese]. 
Universidade federal do Rio Grande do Norte. 2009. 
 

17. Porter JM, Moneta GL. Reporting Standards in venous disease: An 
update. J. Vasc. Surg. 1995; 21:635-45. 

 
18. Silva FAA, Freitas CHA, Jorge MSB, Moreira TMM, Alcântra MCM. 

Enfermagem em estomaterapia: cuidados clínicos ao portador de úlcera 
venosa. Rev Bras Enferm. 2009; 62(6): 889-93. 

 
19. Abbade LPF, Lastória S. Abordagem de pacientes com úlcera da perna 

de etiologia venosa. An. Bras. Dermatol.  [serial on the Internet]. 
2006; 81 (6): 509-522. 

 
20. Santos RFFNS, Martiniano P, Pitta GBBP. A diferença na qualidade de 

vida de pacientes com doença venosa crônica leve e grave. J Vasc 
Bras. 2009; 8(2):143-147. 

 
21. Vido MB, Fernandes RAQ. Qualidade de Vida: considerações sobre 

conceito e instrumentos de medida. Online Brazilian Journal of 
Nursing. 2009; 6 ( 2). 

 
22. Campos CC, Manzano GM, Andrade LB, Filho AC, Nóbrega JAM. 

Tradução e validação do questionário de avaliação de gravidade dos 
sintomas e do estado funcional na síndrome do túnel do carpo. Revista 
da Associação Médica Brasileira. 2003; 49 (4) 

 
23. McDaniel MD, Nehler MR, Santilli SM, et al, for the Ad Hoc Committee to 

Study Outcomes Assessment. Extended outcome assessment in the 
care of vascular diseases: Revising the paradigm for the 21st century. J 
Vasc Surg. 2000; 32:1239-1250. 
 



  Referências bibliográficas 
   

80 
 

24. Smith JJ, Guest MG, Greenhalgh RM, Chir M, Davies AH. Measuring the 
quality of life inpatients with venous ulcers. J Vasc Surg. 2000; 31: 642-
9. 
 

25. Wong KY, Lee DT, Thompson DR. Translation and validation of the 
Chinese version of the Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire. 
Journal of clinical Nursining. 2006; 15: 356-357. 
 

26. Consuegra RVG, Verdú J. Proceso de adaptación al castellano del 
Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire (CCVUQ) para medir la 
calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con úlceras 
venosas. Gerokomos. 2010; 21(2):80-87.  
 

27. Lourenço RA, Veras RP. Mini-Exame do Estado Mental: características 
psicométricas em idosos ambulatoriais. Rev Saúde Pública. 2006; 
40(4): 712-9 
 

28. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the 
process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine. 
2000;25(24):3186-91. 

 
29. Guillemin F, Bombardier C, Beaton D: Cross-cultural adaptation of 

health-related quality of life measures: literature review and proposed 
guidelines. J Clin Epidemiol. 1993; 46:1417-32,. 
 

30. Marx FC, Oliveira LM, Bellini CG, Ribeiro MCC.  Tradução e Validação 
Cultural do Questionário Algofuncional de Lequesne para Osteoartrite de 
Joelhos e quadris para a Língua Portuguesa.  Rev Bras Reumatol. 
2006; 46( 4) : 253-260. 

 
31. Dawson, B.; Trapp, R. Bioestatística Básica e Clínica, Rio de Janeiro: Mc 

Graw-Hill Interamericana do Brasil. 2003. 

 
32. Pillati LA, Pedroso B, Gutierrez GL. Propriedades psicométricas de 

instrumentos de avaliação: Um debate necessário. R.B.E.C.T. 2010; 
3(1): 81-91. 
 

33. Terwee CB, et al. Quality criteria were proposed for measurement 
properties of health status questionnaires. Journal of Clinical 
Epidemiology. 2007; (60): 34-42.  
 

34. BRASIL, Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação. 
 

35.  ANEP- Associação Nacional de Empresas de Pesquisa- Critério de 
classificação econômica Brasil 2011.  

36. Shrout, PE, Fleiss, JL. Intracass correlations: uses in assessing rater 
reliability. Psychol Bull.1979; 86(2) : 420-428. 



  Referências bibliográficas 
   

81 
 

37. Soárez PC, Castelo A, Kowalski CCG, Ferraz MB, Ciconelli RM. 
Tradução para o português brasileiro e validação de um questionário de 
avaliação de produtividade. Rev Panam Salud Publica. 2007; 22(1): 
21–28. 

 
38. Van Korlaar I, Vossen C, Rosendaal F, Cameron L, Bovil E, Kaptein A. 

Quality of life in venous disease. Thromb Haemost. 2003; 90 (1): 27-35 
 

39. Jull A. Error in Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire (CXVUQ). 
Letters to the Editor. J Vasc Surg. 2007; 45: 1092. 
 

40. Fonseca ESM, Camargo ALM, Castro RA, Sartori MGF, Fonseca MCM, 
Lima GR, Girão MJBC. Validação do questionário de qualidade de vida 
(King’s ealth Questionnaire) em mulheres brasileiras com incontinência 
urinária. Rev Bras Ginecol Obstet. 2005; 27(5): 235-42. 
 

41. Fachado AA, Martinez AM, Villalva CM, Pereira MG Adaptação cultural e 
validação da versão portuguesa Questionário Medical Outcomes Study 
Social Support Survey (MOS-SSS). Acta Med Port. 2007; 20: 525- 533. 
 
 

42. Wu AW, Hays RD, Kelly S, Malitz F, Bozzette SA. Applications of the 
Medical Outcomes Study health-related quality of life measures 
inHIV/AIDS. Qual Life Res. 1997; 6(6):531-54. 
 

43. Launois R, Mansilha A, Jantet G. International Psychometric Validation of 
theChronic Venous Disease Quality of Life Questionnaire (CIVIQ-20). 
Eur J Vasc Endovasc Surg. 2010; 40: 783- 789. 
 

44. Sousa TC, Jardim JR, Jones P. Validação do Questionário do Hospital 
Saint George na Doença Respiratória (SGRQ) em pacientes portadores 
de doença pulmonar obstrutiva crônica no Brasil. J. Pneumologia.  
2000; 26 : 119-128. 
 

45. Camelier A, Rosa FW, Salmi C, Nascimento OA, Cardoso F, Jardim J R. 
Avaliação da qualidade de vida pelo Questionário do Hospital Saint 
George na Doença Respiratória em portadores de doença pulmonar 
obstrutiva crônica: validação de uma nova versão para o Brasil. J. bras. 
pneumol. 2006; 32(2): 114-122. 
 

46. Oliveira MR, Orsini M. Escalas de avaliação da qualidade de vida em 
pacientes brasileiros após acidente vascular encefálico. Rev 
Neurocienc. 2009; 17(3): 255-62. 

 
47. Kaplan RM, Criqui M, Denenberg JO, Bergan J, Fronek A. Quality of life 

in patients with chronic venous disease San Diego population study. J 
Vasc Surg. 2003;37(5):1047-53. 



  Referências bibliográficas 
   

82 
 

48. Andreozzi GM, Cordova R, Scomparin A, Martini R, D’Eri A, Andreozzi F, 
et al. Quality of life in chronic venous insufficiency. An Italian pilot study 
of the Trivineto region. Int Angiol. 2005;24(3):272-7. 
 

49. Duque MI, Yosipovitch G, Chan YH, Smith R, Levy P. Itch, pain, and 
burning sensation are common symptoms in mild to moderate chronic 
venous insufficiency with an impact on quality of life. J Am Acad 
Dermatol. 2005;53(3):504-8. 
 

50. Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research applications to 
practice. 3ª ed. New Jersey: Pearson Education; 2008. 

51.  Kahn SR, M’lan CE, Lamping DL, Kurz X, Bérard A, Abenhaim LA, et al. 
Relationship between clinical classification of chronic venous disease 
and patient-reported quality of life: results from an international cohort 
study. J Vasc Surg. 2004;39(4):823-8. 
 

52. Persoon, A. et al. Leg ulcers: a review of the impacto on daily life. 
Journal of clinical nursing, v.13, p. 341-354, 2004. 
 

53. Vas J, Modesto M,  Mendez C, Milla EP, Aguilar I, Carrasco-Lozano JM, 
Faus V, Martos F. Effectiveness of acupuncture, special dressings and 
simple, low-adherence dressings for healing venous leg ulcers in primary 
healthcare: study protocol for a cluster-randomized open-labeled trial. 
BMC Complementary and Alternative Medicine. 2008; 8:29. 
 

54. Fradique C, , Pupo A, Quaresma L, Palma- Rosa A, Fernandes M, Silva 
G, Almeida H, Diogo C, Pinho AC Úlcera flebostática – estudo 
prospectivo de 202 doentes, Acta Med Port. 2011; 24(1):071-080 
 

55. Franks  PJ, Moffat  CJ. Do clinical and social factors predict quality of life 
in leg ulceration?. Int J Low Extrem Wounds. 2006 Dec;5(4):236-43. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________ 

83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 APÊNDICES 

 



  Apêndices 

84 
 

Apêndice 1 

Apêndice 1 - Modelo do termo de consentimento livre e esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.) 

( Em 2 vias, firmado por cada participante-voluntário (o,a) da pesquisa e pelo responsável) 

“ O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe 

após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que 

por si e/ou por seus representantes legais manifestem a sua anuência à 

participação na pesquisa.” (Resolução nº 196/96-IV, do Conselho Nacional de Saúde) 

Eu,..............................................................................................................,ou 
...................................................meu representante legal,  tendo sido 
convidad(o, a) a participar como voluntári(o, a) do estudo Validação do 
questionário de qualidade de vida na úlcera venosa crônica  para língua 
portuguesa( CCVUQ- Brasil)”, recebi d(o, a) Sr (a) 
............................................................., responsável por sua execução, as 
seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem 
dúvidas os seguintes aspectos:  
1) Que o estudo se destina a validar para língua Portuguesa o questionário “ 

Charing cross venous ulcer questionnaire”( CCVUQ- Brasil). 

2) Que a importância deste estudo é poder utilizar um novo instrumento para 

avaliar qualidade de vida em portadores de úlcera venosa. 

3) Que o resultado que se deseja alcançar é o seguinte: traduzir, adaptar 

culturalmente e verificar se o questionário em questão é reprodutível( se é 

capaz de gerar as mesmas respostas quando aplicado em dois momentos 

diferentes)e válido( podendo ser comparado a um outro instrumento de 

avaliação) para ser utilizado no Brasil e aplicado a população Brasileira. 

4) Que esse estudo começará em 2010 e terminará em 2011. 

5) Que o estudo será feito da seguinte maneira: Os pacientes selecionados 

serão instruídos a responder um questionário sobre a influência que a úlcera 

venosa causa em sua vida. 

6) Que eu participarei da seguinte etapa: coleta de dados para execução da 

adaptação cultural e /ou  análise das propriedades psicométricas. 

7) Que o incômodo que poderei sentir com a minha participação é o seguinte: 

cansaço durante o preenchimento do questionário. Poderei, ainda sentir algum 

incômodo psíquico ou moral em responder a alguma questão, no entanto a 

écnica de avaliação não aplicará nenhum recurso invasivo que possa ser 
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considerado danoso para a minha saúde física e mental, além disso, o estudo 

beneficiará à sociedade, os estudantes e profissionais da área da saúde. 

8) Que não haverão riscos a minha saúde física e mental. 

9) Que deverei contar com a seguinte assistência: Profª Renata Cardoso 

Couto. 

10) Que os benefícios que deverei esperar com a minha participação, mesmo 

que não diretamente são:  favorecer a utilização de um novo questionário de 

avaliação da qualidade de vida em portadores de úlcera venosa. 

11) Que, sempre que desejar será fornecido esclarecimentos sobre cada uma 

das etapas do estudo. 

14) Que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando do 

estudo e, também, que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que 

isso me traga qualquer penalidade ou prejuízo. 

15) Que as informações conseguidas através da minha participação não 

permitirão a identificação da minha pessoa, exceto aos responsáveis pelo 

estudo, que a divulgação das mencionadas informações só será feita entre os 

profissionais estudiosos do assunto. E que no caso de reprodução de 

fotografias, minha identidade será preservada, e elas serão exterminadas no 

término da pesquisa. 

16) Que eu deverei ser indenizado por qualquer despesa que venha a ter com 

a minha participação nesse estudo e, também, por todos os danos que venha a 

sofrer pela mesma razão, sendo que, para essas despesas, foi-me garantida a 

existência de recursos. 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado 

sobre a minha participação no mencionado estudo e estando consciente dos 

meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a 

minha participação implicam, concordo em dele participar e para isso eu DOU 

O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO 

FORÇADO OU OBRIGADO. 

 

 

 
 
Contato de urgência: Sr (a) 
_________________________________________ 
 

Endereço do (a) participante-voluntário (a): 
 
Domicílio: (rua, praça, conjunto)______________________________, Bloco ___ 
Nº, _____, Complemento: ________________________, Bairro: _____________ 
CEP/Cidade: _______________________  Telefone: ______________________ 
Ponto de Referência: ________________________ 
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Endereço da Instituição: 
 
Nome:  
Endereço:  

Bairro:  
Telefones para contato:  
 
ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas, dirija-se ao 
Comitê de Ética em Pesquisa da UNCISAL 
 

 
 

Assinatura d(o,a) voluntári(o, a) ou responsável   Assinatura do responsável pelo 
legal – (Rubricar as demais folhas)                    estudo (Rubricar as demais páginas) 

     
Endereço do (s) (as) responsável (s) pela pesquisa: 
 
Nome: Renata Cardoso Couto 
Endereço: Av: Walberdson Ferreira nº 42 
 Complemento: Condomínio Esperança 2 
Bairro: Mangabeiras CEP/Cidade: Maceió, Al 
Telefones para contato: 82 – 88717678 
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APÊNDICE 2 

Apêndice 2 - CCVUQ- Brasil 

1. Eu tenho dor por causa da minha úlcera 
Nenhuma parte do tempo Pouca parte do 

tempo 
De vez em 

quando 
frequentemente sempre 

1 2 3 4 5 
2- Estar com uma úlcera na minha perna me impede de fazer o seguinte 

 Nenhuma 
parte do 
tempo 

Pouca parte 
do tempo 

De vez em 
quando 

Frequentemente Sempre 

a)Reunir com parentes e 
amigos 

1 2 3 4 5 

b) Viajar de férias 1 2 3 4 5 
c)Realizar meus 
passatempos( hobies) 

1 2 3 4 5 

d) Usar transporte público 1 2 3 4 5 
 

3-  Quanto verdadeiro ou falso são as seguintes informações considerando sua úlcera na perna 
 Definitivamente 

falso 
Na maior 

parte falso 
Não sei Na maior parte 

verdadeiro 
Definitivamente 

verdadeiro 
a)Minha úlcera, 
geralmente faz  com que 
eu realize minhas 
atividades de forma mais 
lenta                                          

1 2 3 4 5 

b)  Minha úlcera me deixa 
preocupado em meus  
relacionamentos pessoais 

1 2 3 4 5 

c) A secreção da minha 
úlcera é um  problema                                                            

1 2 3 4 5 

d) Eu gasto muito tempo 
pensando sobre minha 
úlcera                                            

1 2 3 4 5 

 e) Eu fico preocupado 
que minha úlcera nunca 
cure   

1 2 3 4 5 

f) Eu estou cansado de 
gastar muito tempo 
tratando da minha úlcera 

1 2 3 4 5 

 
4- Eu sou triste por causa da aparência das minhas pernas devido a úlcera e/ou curativos 

Não, definitivamente não De vez em quando Frequentemente Toda hora (sempre) 
 

1 2 3 4 
 

5- A úlcera da minha perna me limita de fazer as seguintes tarefas de casa 
 

 Nenhuma 
parte do 
tempo 

Pouca parte 
do tempo 

De vez em 
quando 

Frequentemente Sempre 

a)Cozinhar 1 2 3 4 5 
b) Limpar 1 2 3 4 5 
c) Fazer compras 1 2 3 4 5 
d) Cuidar do quintal 1 2 3 4 5 

6- Eu me sinto deprimido por causa da minha úlcera na perna 
Nunca De vez em quando Frequentemente Sempre 
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1 2 3 4 

 

7- Com relação aos curativos da sua perna, indique o quanto é um problema para você 
 

 Nenhum 
problema 

Pequeno 
problema 

Problema 
moderado 

Grande 
problema 

Enorme problema 

a)O volume deles 1 2 3 4 5 
b) A aparência deles 1 2 3 4 5 
c) A influência nas roupas 
que eu uso 

1 2 3 4 5 

 

8- Eu tenho dificuldade de andar por causa da úlcera na minha perna 
Nunca De vez em quando Frequentemente Sempre 

 
1 2 3 4 
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APÊNDICE 3 

 

Apêndice 3 - Modelo do formulário de coleta de dados 

1. Identificação 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Formulário de coleta de dados 
 1.   Não foi realizado 
 2.  Foi preenchido parcialmente 
 3.  Foi preenchido completamente 
3. Nome do pesquisador 
                             
4. Data de preenchimento 
     /   / 2 0 0                   
5. Hora do preenchimento 
     h   m i n                    
6. Nome do sujeito da pesquisa 
 1.                           
                           
 2.  Não sei 
 3.   Não desejo responder 
7. Gênero 
 1.   Feminino 
 2.  Masculino 
 3.  Não sei 
 4.   Não desejo responder 
8. Data de nascimento 
 1.    /   /                    
 2.  Não sei 
 3.  Não desejo responder 
9. Ocupação atual 
 1.   Atividades domésticas 
 2.  Desempregado 
 3.  Empregado 
 4.   Afastado pela doença: A quanto tempo?---------------------- 
 5  Aposentadoria por idade 
 6.  Outro, 

qual? 
                  

 7.  Não sei 
 8.  Não desejo responder 
 
10. Tempo de úlcera venosa 
 1.   Inferior a 2 semanas 
 2.  Até 1 mês 
 3  De 1 a 6 meses 
 4  De 6 meses a 1 ano 
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 5   Mais que um ano 
 6  Não Sei 
 7  Não desejo responder 
11. Tamanho da úlcera (medir) 
 1.     ,   c m² 
 2.  Não foi possível 

medir 
 3.  Não desejo medir 
12. grau de escolaridade 
 1.   Analfabeto 
 2.  Analfabeto funcional 
 3  Fundamental completo 
 4  Fundamental incompleto 
 5   Médio  completo 
 6  Médio incompleto 
 7  Superior 
 8  Não Sei 
 9  Não desejo responder 
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APÊNDICE 4 

Apêndice 4 - ORIENTAÇÕES PREVENTIVAS VASCULARES 

 
- Evite ficar de pé ou sentado por mais de uma hora. Movimente-se, pois a 
atividade melhora a circulação das pernas; 
 
- Em repouso, eleve as pernas para melhorar a circulação sanguínea; 
 
- Não permaneça muito tempo em ambientes com temperaturas elevadas, pois 
provocam uma maior dilatação dos vasos; 
 
- Não use roupas apertadas que dificultem o retorno venoso; 
 
- Os sapatos sem saltos ou de saltos muito altos são desaconselháveis pois 
impedem a ação do músculo da panturrilha; 
 
- Pratique exercícios físicos que ativem o músculo da perna:  ginástica ou 
esportes como natação e ciclismo, evitando esportes que exijam movimentos 
bruscos ou de muito esforço como levantamento de peso. 
 
- Combata o aumento excessivo de peso corporal.  
 
- Mantenha uma dieta equilibrada, controlando o excesso de sal, que contribui 
para o organismo reter líquido, como também controlando o excesso de 
gordura. 
 
- Controle as doenças associadas como,  diabetes e hipertensão.  
 
- Mantenha a higiene das pernas e pés, evitando traumas. 
 
- No calor beba mais água e líquidos. 
 
- Anticoncepcionais e outros medicamentos só devem ser tomados quando 
passados pelo médico.  
 
- Use a meia elástica conforme a orientação de seu médico cirurgião vascular. 
 
- Evite bebidas cafeinadas e o consumo de álcool. 
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Abstract 
 

Title. Validation in the questionnaire of quality of life in chronic venous ulcers (CCVUQ-
Brazil) of the Portuguese language. Author. Renata Cardoso Couto. Institution. Pro-
rector for Research and Graduate Studies, State University of Health Sciences of 
Alagoas (UNCISAL). Street Doctor Jorge de Lima 113. 3rd floor. Maceió, AL. CEP: 
57010-382. Phone: +82 93061277, Fax: +82 3326 5210, E-mail: @ 
reenata.couto@gmail.com; Lattes: http://lattes.cnpq.br/2259022333178681. Context. 
Quality of life is emerging as a means of investigation and evaluation of patients with 
chronic diseases. In English, there was the emergence of an important instrument for 
assessing quality of life in venous ulcer; This instrument is the questionnaire: Charing 
Cross Venous Ulcer Questionnaire (CCVUQ). Emerged in Brazil's interest in the 
validation of CCVUQ, and then answer the following important research question: The 
CCVUQ- Brazil is validated in Portuguese? Purpose. Validate in Portuguese 
questionnaire of quality of life in venous ulcer CCVUQ-Brazil. Type of study. 
Observational, analytical and validation of a questionnaire. Local. Care services for 
patients with venous disease in  Maceió, AL, Arapiraca- AL, Campina Grande-PB.. The 
sample. The study sample consisted of individuals with chronic venous ulcers, 6 CEAP 
classification. We excluded individuals younger than 18 years, diagnosed with 
diabetes, DVT, erysipelas, lymphangitis, with active ulcer for less than 15 days, less 
than 1 cm²,  with conditions arterial and lymphatic associated, with ulcer from another 
source, without clinical stability in study period, patients with psychiatric disorders or 
dementia, individuals who do not speak or understand the Portuguese language, as 
well as individuals over 60 years with cognitive changes. Primary variable. Validation: 
Measure of reproducibility, measurement validity and extent of internal consistency. 
Secondary variables. CCVUQ scores and scores of the SF-36. Procedures. It was 
made the translation from English into Portuguese of the CCVUQ, yielding version 
(V12), which was translated and back-generated version (R12). Versions were 
examined by an expert committee which came to a pre-final (F1). F1 was applied then 
to ten individuals with venous ulcers, analyzed, modified and updated producing a final 
version (F2). This version is applied to 50 subjects and analyzed internal consistency, 
was subsequently reapplied (30 minutes, and between 7 and 15 days) to assess 
reproducibility intra and interobserver, the results were then compared to test the 
validity SF36. Statistical method. Numerical variables were expressed as mean and 
standard deviation. Categorical variables were presented as absolute frequencies and 
percentages. Internal consistency was analyzed using the coefficient (α) Cronbach's 
reproducibility by intraclass correlation coefficient, the validity of using the linear 
correlation coefficient of Spearman. Results. Translation and cultural adaptation 
completed in accordance with pre-established criteria; excellent internal consistency 
((α) Cronbach's between 0.734 and 0.885)), excellent reproducibility (intraclass 
correlation coefficient above 0.8), reasonable validity with good correlation (linear 
correlation coefficient of Spearman (between 0.286 and 0.725)). Conclusion. The 
questionnaire CCVUQ-Brasil, quality of life for venous ulcers, is validated in 
Portuguese. Descriptors. Validation studies, venous ulcer, Questionnaire, Reliability, 
Translation. 
 


