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Resumo 

 

Objetivo: Construir e interpretar um escore de capacidade funcional e um escore de 

qualidade de vida, utilizando modelos da Teoria da Resposta ao Item na análise 

conjunta de algumas escalas que já são bastante conhecidas na literatura e que 

geralmente estão presentes nas avaliações gerontológicas e geriátricas amplas. 

Métodos: Os dados utilizados neste estudo são um recorte transversal de um estudo 

epidemiológico observacional maior, do tipo coorte prospectiva, o projeto EPIDOSO 

II. A Teoria da Resposta ao Item foi utilizada em todo o processo de construção dos 

escores propostos neste trabalho. O primeiro passo foi a seleção dos itens com as 

melhores propriedades psicométricas, a partir de quatro escalas de capacidade 

funcional (AVD, SSM, GDS-15 e o domínio de capacidade funcional do SF36) e de 

três escalas de qualidade de vida (WHOQOL-bref, WHOQOL-OLD e SF36). A 

dimensionalidade desses dois conjuntos de itens foi investigada por meio de análise 

fatorial exploratória e de análise fatorial confirmatória, sendo que a 

unidimensionalidade essencial foi avaliada utilizando-se propriedades do Modelo 

Bifatorial. Ao final do processo de identificação de conjuntos de itens unidimensionais, 

foram ajustados modelos apropriados, visando a construção dos escores de 

capacidade funcional e de qualidade de vida. Foi realizada a interpretação de cada 

um desses escores, além da verificação de suas propriedades psicométricas. 

Também foram investigadas as associações entre os escores construídos e as 

variáveis de contexto. Resultados: Foi possível construir um escore de capacidade 

funcional física, com 10 itens e um escore de capacidade funcional mental, com 16 

itens. Ambos se mostraram adequados para avaliar apenas as incapacidades 

funcionais. Foram interpretados seis níveis de funcionalidade física e cinco níveis de 

funcionalidade mental. Não foi observada associação entre a capacidade funcional 

mental e faixa etária. Por outro lado, a maioria das doenças autorrelatadas pelos 

participantes se mostraram associadas com a capacidade funcional, principalmente 

com a funcionalidade física. Também foi construído um escore de qualidade de vida, 

com 18 itens, que foi considerado adequado para avaliar a qualidade de vida de 

indivíduos com 60 anos ou mais ao longo de todo o construto. A interpretação desse 

escore foi feita com base em uma escala com nove níveis. Também não foi observada 

associação entre qualidade de vida e faixa etária e, na presença de outras variáveis, 
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o sexo do indivíduo também não se mostrou importante na explicação das diferenças 

encontradas na qualidade de vida. A depressão, o reumatismo/artrose, as síndromes 

demenciais e o AVC foram as comorbidades autorrelatadas pelos participantes do 

estudo que se mostraram significativamente associadas à qualidade de vida, afetando 

negativamente o escore dos indivíduos que apresentaram essas condições. 

Conclusão: com o uso da TRI, apenas os melhores itens, de diferentes escalas, foram 

utilizados na construção de escores de capacidade funcional e de qualidade de vida, 

resultando em escalas com um número menor de itens do que os instrumentos 

originais, mas ainda preservando boas propriedades psicométricas. Além disso, essa 

metodologia também permitiu a construção de escalas interpretáveis, em que os 

escores dos indivíduos ganham significado dentro dos construtos que foram 

avaliados. 

 

Palavras-chave: idoso, saúde do idoso, qualidade de vida, escalas, modelos 

estatísticos. 
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Abstract 

 

Objective: To build and interpret a functional capacity score and a quality of life score, 

using Item Response Theory models based on the joint analysis of some scales that 

are well known in the literature and that are generally present in broad geriatric and 

geriatric assessments. Methods: The cross-sectional data used in this study come 

from the baseline assessments of a larger epidemiological observational prospective 

cohort study, the EPIDOSO II project. The Item Response Theory was used throughout 

the construction process of the scores proposed in this work. The first step was the 

selection of items with the best psychometric properties, based on four functional 

capacity scales (ADL, MHS, GDS-15 and the SF-36 functional capacity domain) and 

three quality of life scales (WHOQOL-bref, WHOQOL-OLD and SF-36). Results: It 

was possible to build a score of physical functional capacity, with 10 items and a score 

of mental functional capacity, with 16 items. Both proved to be adequate to assess only 

functional disabilities. Six levels of physical functionality and five levels of mental 

functionality were interpreted. There was no association between mental functional 

capacity and age group. On the other hand, most of the diseases self-reported by the 

participants were shown to be associated with functional capacity, mainly with physical 

functionality. A quality of life score was also constructed, with 18 items, which was 

considered adequate to assess the quality of life of individuals aged 60 years or older 

throughout the construct. The interpretation of this score was based on a scale with 

nine levels. There was also no association between quality of life and age group and, 

in the presence of other variables, the individual's gender was also not important in 

explaining the differences found in quality of life. Depression, rheumatism/arthrosis, 

dementia syndromes and stroke were the self-reported comorbidities by the study 

participants that were significantly associated with quality of life, negatively affecting 

the score of individuals who presented these conditions. Conclusion: with the use of 

IRT, only the best items of different scales were used to build scores of functional 

capacity and quality of life, resulting in scales with a smaller number of items than the 

original instruments, but still preserving good psychometric properties. In addition, this 

methodology also allowed the construction of interpretable scales, in which the scores 

of individuals gain meaning within the constructs that were evaluated.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O envelhecimento da população 
 

O envelhecimento populacional é um fenômeno que vem ocorrendo em escala 

global. Teve início nos países desenvolvidos, mas nas últimas décadas também faz 

parte da realidade dos chamados países em desenvolvimento ou emergentes, como 

é o caso do Brasil. O processo de envelhecimento de uma população caracteriza-se 

pelo constante aumento da expectativa de vida e da queda de fecundidade. 

Proporciona uma transição demográfica, modificando a forma da pirâmide etária – a 

base, composta por jovens, fica estreita e o topo, representado pelos idosos, aumenta. 

Projeções da ONU – Organização das Nações Unidas indicam que o número 

de pessoas com mais de 60 anos no mundo triplicará, passando de 606 milhões em 

2000 para 2 bilhões na metade do século XXI. E nesse mesmo período, o número de 

pessoas com mais de 80 anos subirá numa proporção ainda maior: de 69 milhões 

para 379 milhões. 

Ocorrendo paralelamente a essa transição demográfica da população mundial, 

observamos a modificação do perfil de morbimortalidade. Essa transição 

epidemiológica é caracterizada pela substituição das doenças transmissíveis, 

caracterizadas por processos agudos que se resolvem rapidamente por meio da cura 

ou do óbito, por doenças crônicas não transmissíveis, diretamente relacionadas à 

idade e ao estilo de vida, e que geralmente resultam em anos de utilização contínua 

dos serviços de saúde (Ramos, 2009). 

Segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde, “embora as pessoas 

estejam vivendo mais, elas não necessariamente estão mais saudáveis” (ONUBR, 

2014). A OMS alerta que 

 

a menos que os sistemas de saúde encontrem estratégias eficazes 
para resolver os problemas enfrentados por uma população mundial 
mais envelhecida, a crescente carga de doenças crônicas vai afetar 
muito a qualidade de vida dos idosos (ONUBR, 2014). 

 

Diferentemente dos países desenvolvidos, para os quais a faixa da população 

idosa só começou a crescer mais depressa do que as demais faixas etárias depois 

que esses países se tornaram ricos, o Brasil está envelhecendo antes de se tornar um 
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país desenvolvido. Além disso, naqueles países o processo ocorreu de forma mais 

gradativa. Então, pode-se concluir que o desafio de lidar com o envelhecimento 

populacional no caso do Brasil será ainda maior. De acordo com análises do IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, feitas em 2016, mantidas as taxas 

atuais, o envelhecimento da população brasileira ocorrerá numa velocidade que será 

mais de duas vezes maior do que a média mundial. Sociedade e poder público 

precisarão repensar estratégias para gerir não somente os custos do sistema 

previdenciário como também os custos do sistema de saúde da população idosa, que 

são geralmente mais caros do que os das demais faixas etárias, seja pela necessidade 

de serviços mais complexos, seja pela longa duração da utilização desses serviços. 

Diante desse novo contexto, fica mais evidente a importância de se identificar 

as características e necessidades da população com mais de 60 anos de vida no 

Brasil. Muitos estudos sobre essa faixa etária têm sido desenvolvidos nas últimas 

décadas. Dentre eles, iniciou-se, em 1991, o Projeto EPIDOSO – Epidemiologia do 

Idoso (Ramos et al., 1998), um estudo longitudinal com idosos (a partir de 65 anos) 

residentes no bairro da Vila Clementino, localizado na zona sul da cidade de São 

Paulo. O projeto consistiu em duas ondas, cada uma composta por três inquéritos: um 

domiciliar, um clínico e um laboratorial. A primeira onda, realizada entre 1991 e 1992, 

contou com um número inicial de 1.667 participantes. Já a segunda onda, realizada 

no período de 1993-94, foi iniciada com 1.108 idosos, devido à perda de participantes 

em decorrência de óbitos e de não respostas. 

Em 2007, a partir de novo recenseamento, iniciou-se o Projeto EPIDOSO II, 

seguindo uma nova coorte de idosos da mesma região. Esse segundo projeto também 

foi avaliado em duas ondas e guarda inúmeras semelhanças com o projeto original. 

Porém, seguindo as diretrizes da OMS para países em desenvolvimento, que 

considera “idoso” a pessoa com 60 anos ou mais, no EPIDOSO II foram considerados 

indivíduos a partir dessa faixa etária. 

As pesquisas referentes aos dois projetos foram conduzidas no Centro de 

Estudos do Envelhecimento da UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo. Parte 

dos dados levantados pelo seguimento dessa segunda coorte serão utilizados no 

presente estudo. Assim, mais detalhes sobre o EPIDOSO II serão descritos na seção 

de Metodologia. 
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1.2 O novo conceito de saúde para a população idosa 
 

Em 1946, a OMS define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades”. Mas será que 

nos dias atuais, esse conceito clássico de saúde é adequado para descrever o 

universo de saúde dos idosos? Segundo Ramos (2003), “a ausência de doenças é 

privilégio de poucos, e o completo bem-estar pode ser atingido por muitos, 

independentemente da presença ou não de doenças”. 

Em pleno século XXI, quando trazemos a discussão sobre saúde para o 

universo específico do idoso, o conceito de capacidade funcional surge como o novo 

paradigma em saúde. Nesse contexto, o envelhecimento saudável pode ser entendido 

como o resultado da interação de múltiplas dimensões da capacidade funcional do 

idoso: física, mental, independência na vida diária, integração social, suporte familiar 

e independência econômica (Ramos, 2003). 

Assim, nos dias atuais o indicador mais importante de saúde não é mais a 

presença ou a ausência de doenças, mas sim o grau de capacidade funcional do 

indivíduo. E são os diferentes níveis de capacidade funcional que irão definir as 

demandas pelos diferentes serviços de saúde: serviços de reabilitação em unidades 

básicas de saúde, assistência domiciliar, internação hospitalar, etc. Dessa forma, o 

conceito de capacidade funcional como o novo indicador de saúde para a população 

idosa torna-se peça central no planejamento de políticas públicas voltadas para essa 

faixa da população (Ramos, 2009). 

 

1.3 A avaliação multidimensional do idoso 
 

Quando nos referimos à população idosa, dois conceitos são citados com 

frequência e algumas vezes são confundidos: geriatria e gerontologia. A geriatria é a 

especialidade médica que estuda e trata das doenças ligadas ao envelhecimento. Já 

a gerontologia é a ciência que estuda os fenômenos biológicos, psicológicos e sociais 

associados ao processo do envelhecimento. 

O processo diagnóstico e, por vezes de direcionamento terapêutico do idoso, é 

conhecido como Avaliação Gerontológica e Geriátrica Ampla (AGGA). A AGGA é 

sempre multidimensional, frequentemente interdisciplinar e tem por objetivo 

determinar as deficiências e incapacidades apresentadas pelo idoso, objetivando o 
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planejamento do cuidado e do acompanhamento a longo prazo. Ela integra o processo 

clínico padrão, mas enfatiza a avaliação da capacidade funcional e da qualidade de 

vida. Parâmetros objetivos de avaliação, com escalas e questionários padronizados, 

são muitas vezes empregados para esse fim. 

Neste estudo, nosso foco será na análise de quatro escalas que avaliam 

capacidade funcional e de três escalas que avaliam qualidade de vida, todas aplicadas 

na AGGA realizada com os participantes do projeto EPIDOSO II. A metodologia 

utilizada nessa análise será a Teoria da Resposta ao Item (TRI). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 
 

Construir e interpretar dois escores, um escore de capacidade funcional e um 

escore de qualidade de vida, utilizando modelos da TRI na análise conjunta de 

algumas escalas que já são bastante conhecidas na literatura e que estão presentes 

na AGGA do projeto EPIDOSO II. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

Os objetivos específicos com relação ao escore de funcionalidade1 são: 

 

a) Selecionar, entre quatro escalas de capacidade funcional, apenas os itens 

com as melhores propriedades psicométricas. 

b) Analisar a dimensionalidade do conjunto de itens selecionados. 

c) Ajustar modelos da TRI, para a construção do escore de funcionalidade, de 

acordo com a dimensionalidade identificada. 

d) Verificar a existência de itens com comportamento diferencial, em relação 

ao sexo, entre os itens utilizados na composição do escore de capacidade 

funcional. 

e) Interpretar o escore de funcionalidade e classificar os idosos participantes 

do estudo nos níveis da escala proposta. 

f) Avaliar as propriedades psicométricas da escala de capacidade funcional 

proposta. 

 

Os objetivos específicos com relação ao escore de qualidade de vida são: 

 

g) Selecionar, entre três escalas de qualidade de vida, apenas os itens com as 

melhores propriedades psicométricas. 

h) Analisar a dimensionalidade do conjunto de itens selecionados. 

                                            
1 Tendo como referência a terminologia adotada pela OMS, neste trabalho também utilizaremos 

FUNCIONALIDADE como sinônimo de CAPACIDADE FUNCIONAL. 
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i) Ajustar modelos da TRI, para a construção do escore de qualidade de vida, 

de acordo com a dimensionalidade identificada. 

j) Verificar a existência de itens com comportamento diferencial, em relação 

ao sexo, entre os itens utilizados na composição do escore de qualidade de 

vida. 

k) Interpretar o escore de qualidade de vida e classificar os idosos 

participantes do estudo nos níveis da escala proposta. 

l) Avaliar as propriedades psicométricas da escala de qualidade de vida 

proposta. 

 

Os objetivos específicos com relação a ambos os escores são: 

 

m) Avaliar a correlação entre os dois índices propostos (funcionalidade x 

qualidade de vida). 

n) Investigar associações entre as variáveis de contexto (variáveis 

sociodemográficas, limitações funcionais, doenças autorrelatadas, 

autopercepção da saúde, etc.) e cada um dos índices propostos. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A realização do presente estudo se justifica em função da importância, nos dias 

atuais, da compreensão das características e necessidades da população idosa. E, 

como partimos de uma avaliação multidimensional do envelhecimento, que 

consequentemente considera uma grande diversidade de informações, faz-se 

oportuna a busca por estratégias capazes de sintetizar diferentes medidas de um 

mesmo construto. 

A partir da AGGA do projeto EPIDOSO II, observamos que a capacidade 

funcional era avaliada por meio de quatro escalas diferentes, numa tentativa de 

considerar os diversos aspectos desse construto. No entanto, todas eram analisadas 

de maneira individual, resultando na aplicação de um número grande de itens, alguns 

até com conteúdos sobrepostos. De modo semelhante, a qualidade de vida era 

avaliada por meio de três instrumentos diferentes, todos cobrindo aspectos 

importantes desse traço latente, mas resultando também numa quantidade 

considerável de itens a serem respondidos. E em ambos os casos, os resultados eram 

utilizados somente de maneira comparativa entre os indivíduos ou então 

considerando-se apenas pontos de corte preconizados na literatura. 

A proposta deste trabalho é utilizar a TRI para reduzir o número de itens 

utilizados na medida desses traços latentes, avaliando de forma conjunta itens de 

diferentes escalas que meçam o mesmo traço e, ainda, fazer uma interpretação 

qualitativa para os escores obtidos ao final desse processo. Assim, em termos da 

metodologia a ser a desenvolvida, bastaria analisar apenas capacidade funcional ou 

qualidade de vida. Porém, diante da importância de ambos os construtos na 

epidemiologia do envelhecimento e da disponibilidade dos dados do projeto  

EPIDOSO II, optamos por desenvolver paralelamente ambos os escores. 

Aqui no Brasil ainda não temos nenhuma pesquisa que se proponha a combinar 

e sintetizar a informação dos diferentes instrumentos que avaliam os dois construtos 

que são objetos deste estudo. Assim, o desenvolvimento de instrumentos mais 

reduzidos (menor tempo gasto na coleta das informações) e com propriedades 

psicométricas adequadas (que preservem a validade e a confiabilidade dos 

instrumentos originais) para a avaliação da capacidade funcional e da qualidade de 

vida em idosos, seria de grande utilidade no rastreamento e acompanhamento em 

larga escala dessa faixa da população.  
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 A capacidade funcional do idoso 
 

O Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde define o envelhecimento 

saudável como “o processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade 

funcional que permite o bem-estar em idade avançada” (OMS, 2015). Nesse mesmo 

relatório, a capacidade funcional é entendida como o conjunto de atributos 

relacionados à saúde que permitem que os indivíduos sejam ou façam o que 

valorizam. 

Segundo Ramos (2009), a capacidade funcional é 

uma medida da funcionalidade global, que é por sua vez o resultado 
da interação de todas as capacidades físicas e mentais desenvolvidas 
durante o período de vida. As medidas de capacidade funcional variam 
de um grau de independência total em todas as atividades cotidianas, 
com autonomia completa de decisões, para um de dependência total 
nas atividades diárias e perda completa da autonomia de decisão. 

Assim, podemos entender a capacidade funcional do idoso como sua 

habilidade em executar tarefas cotidianas, simples ou complexas, necessárias para 

uma vida independente e autônoma na sociedade. Um idoso com boa capacidade 

funcional se mantém independente e pode desfrutar da sua vida social até uma idade 

mais avançada, mesmo que seja portador de doenças crônicas típicas do processo 

de envelhecimento. Por exemplo, um idoso com hipertensão arterial e diabetes pode 

ser considerado saudável se mantém essas doenças sob controle e sua capacidade 

funcional preservada. Por outro lado, o idoso hipertenso e diabético que não faz 

controle dessas doenças poderá sofrer complicações e sequelas que comprometerão 

sua funcionalidade. 

A crescente importância de compreender e padronizar os conceitos relativos à 

capacidade funcional levaram a OMS a desenvolver a CIF – Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que é um modelo para a 

organização e documentação de informações sobre funcionalidade e incapacidade. 

Nas classificações internacionais da OMS, os estados de saúde (doenças, 

transtornos, lesões, etc.) são classificados na CID-10 – Classificação Internacional de 

Doenças, Décima Revisão, que fornece uma estrutura de base etiológica. De maneira 

análoga, a funcionalidade e a incapacidade associadas aos estados de saúde são 

classificados na CIF (OMS, 2013). 
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A CIF conceitualiza funcionalidade como uma “interação dinâmica entre a 

condição de saúde de uma pessoa, os fatores ambientais e os fatores pessoais” 

(OMS, 2013), e identifica a incapacidade como “um termo que inclui deficiências, 

limitação da atividade ou restrição na participação” (OMS, 2004). 

No Brasil, a Política Nacional de Saúde do Idoso considera que o principal 

problema que pode afetar o idoso, como consequência da evolução de suas 

enfermidades e de seu estilo de vida, é “a perda de sua capacidade funcional, isto é, 

a perda das habilidades físicas e mentais necessárias para realização de atividades 

básicas e instrumentais da vida diária” (Ministério da Saúde, 2006). 

As atividades de vida diária (AVD) são comumente divididas em atividades 

básicas de vida diária (ABVD), que estão relacionadas ao autocuidado (banho, 

higiene, vestir-se, alimentação, etc.) e as atividades instrumentais de vida diária 

(AIVD), que compreendem as tarefas mais práticas do nosso dia a dia, como limpar a 

casa, preparar refeições, fazer compras, controlar as finanças, etc. 

Para avaliar a capacidade funcional do idoso, os profissionais da área da saúde 

utilizam ferramentas que auxiliam na identificação de possíveis perdas funcionais. São 

testes de rastreio cognitivo, rastreio para risco de depressão, testes de mobilidade e 

equilíbrio, escalas de avaliação de ABVD e AIVD, levantamento de dados nutricionais 

e de alimentação, queixas relacionadas a fala e comunicação, investigação de suporte 

familiar e social, entre outras. 

A avaliação da capacidade funcional permite atender às demandas específicas 

do indivíduo, norteando seu plano de cuidado, identificando riscos e prevenindo 

prejuízos na qualidade de vida do idoso. E quando feita em larga escala, auxilia na 

classificação e na adequação dos processos terapêuticos para os idosos, sendo 

fundamental para a implementação de programas governamentais de apoio a essa 

população. 

Portanto, o desenvolvimento de indicadores eficazes da funcionalidade, que 

auxiliem os sistemas de saúde a fazer um diagnóstico precoce da perda de 

capacidade funcional, é de vital importância para orientar ações centradas na 

promoção e manutenção da funcionalidade e autonomia dos indivíduos, visando 

manter o idoso independente na comunidade pelo maior tempo possível. 
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4.2 A qualidade de vida do idoso 
 

Qualidade de vida é um conceito multidimensional, uma vez que reflete todo 

um conjunto de parâmetros individuais e socioambientais, modificáveis ou não, e é 

quantificado de forma subjetiva, dado que depende da percepção particular de cada 

indivíduo. É um termo complexo, que possui muitos significados. Refere-se ao bem-

estar em múltiplas dimensões e em diferentes contextos, o que torna tão difícil defini-

lo de maneira consensual. 

Portanto, a expressão “qualidade de vida” apresenta inúmeras vertentes, que 

compreendem desde um conceito popular, bastante utilizado nos dias de hoje, que 

engloba sentimentos e emoções, relações pessoais, satisfação profissional, 

cidadania, etc., até a perspectiva científica, com vários significados na literatura 

médica (Gill, Feisntein, 1994). 

Em 1994, a OMS reuniu especialistas de várias partes do mundo, que definiram 

qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto 

da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações” (The WHOQOL Group, 1995). E, embora não 

haja uma definição consensual do conceito de qualidade de vida, há uma 

concordância considerável entre os pesquisadores sobre três aspectos fundamentais 

do constructo qualidade de vida: a multidimensionalidade, a subjetividade e a 

bipolaridade (presença de dimensões positivas e negativas). 

Pensando especificamente na terceira idade, fase na qual devemos levar em 

conta as diferentes situações relacionadas às etapas do envelhecimento, desde 

mudanças físicas até a desvalorização social em decorrência da aposentadoria, 

considerando qual o sentimento e o entendimento do indivíduo acerca dessas 

condições, suas frustrações e aspirações, o desafio de conceituar e avaliar a 

qualidade de vida parece ainda maior, uma vez que uma das afirmações mais comuns, 

decorrente do aumento na expectativa de vida mundial, é que não basta apenas viver 

mais, mas é preciso envelhecer com qualidade (isto é, com qualidade de vida). 

De modo geral, envelhecer com qualidade significa estar satisfeito com a vida 

atual e ter expectativas positivas em relação ao futuro. Assim, para que possamos 

avaliar a qualidade de vida do idoso, é preciso considerar diversos fatores: bem-estar 

físico e psicológico, nível de independência, relações sociais, ambiente de trabalho e 

lazer, crenças pessoais, entre outros. 
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Se os aspectos conceituais envolvendo qualidade de vida são complexos, sua 

mensuração consequentemente também é. Operacionalmente, qualidade de vida é 

geralmente medida por meio de uma coleção diversificada de itens, escalas e 

instrumentos que dão conta da multidimensionalidade do construto, contemplando 

diferentes domínios. 

 

4.3 A Teoria da Resposta ao Item 
 

A Estatística, largamente utilizada em várias áreas do conhecimento, é uma 

ciência baseada na teoria das probabilidades. Contextualizando, a TRI é uma das 

metodologias da Estatística. 

 

4.3.1 Introdução 
 

Diversas informações relativas à saúde dos indivíduos podem ser facilmente 

obtidas com a ajuda de aparelhos e/ou técnicas já conhecidas. Para medir a 

temperatura, temos o termômetro. Para aferir o peso, temos as balanças. No caso da 

pressão arterial, dispomos do esfigmomanômetro. Por meio de uma amostra de 

sangue, temos a contagem de glóbulos brancos, e assim por diante. No entanto, 

existem medidas que não podem ser obtidas diretamente, precisam ser inferidas a 

partir da observação de medidas secundárias que estejam relacionadas a elas. É o 

caso da capacidade funcional e da qualidade de vida. 

Essas características do indivíduo que não podem ser observadas diretamente 

recebem o nome de traços latentes. Outros exemplos de traços latentes são a 

proficiência em determinada área do conhecimento, o grau de satisfação com 

determinado produto ou serviço, o nível de estresse, o nível de depressão, etc. 

Em geral, os traços latentes são medidos por meio de provas, testes, escalas 

e questionários, que são comumente avaliados utilizando-se técnicas derivadas da 

Teoria Clássica das Medidas2 (TCM). Assim, a cada item do instrumento de avaliação 

é atribuída uma pontuação pré-determinada e então é calculada a soma (ou a média) 

do total de itens do instrumento. 

No entanto, os resultados encontrados dependem do particular conjunto de 

itens (questões) que compõem o instrumento de medida, ou seja, as análises e 

                                            
2 Na literatura, essa metodologia também é referida como Teoria Clássica dos Testes. 
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interpretações estão sempre associadas ao instrumento como um todo, o que é a 

característica principal da TCM. Maiores detalhes sobre essa metodologia, incluindo 

sua fundamentação matemática, podem ser encontrados em Gulliksen (1950), Lord e 

Novick (1968) e Vianna (1987), entre outros. 

Atualmente, a TRI já é utilizada em diversas áreas do conhecimento, embora 

seja particularmente conhecida por seu uso em avaliação educacional. Essa 

metodologia, que propõe uma maneira alternativa para analisar os traços latentes, 

nada mais é do que um conjunto de modelos matemáticos que procuram representar 

a probabilidade de um indivíduo dar uma particular resposta a um item como função 

dos parâmetros do item e da medida do traço latente do respondente (Andrade et al., 

2000). 

A TRI foi desenvolvida principalmente para suprir limitações da TCM. É 

conhecida como a teoria psicométrica moderna. Uma das principais vantagens da TRI 

sobre a TCM é que ela permite a comparação entre indivíduos que não tenham sido 

submetidos exatamente ao mesmo teste, desde que eles respondam a alguns itens 

comuns. Além disso, a utilização de itens comuns fazendo a ligação entre diferentes 

instrumentos permite a realização de comparações ao longo do tempo. 

Outra grande vantagem dessa teoria é que ela possibilita a estimativa do traço 

latente do indivíduo mesmo que ele deixe de responder a um ou mais itens. Isso 

porque uma das principais características da TRI é que ela tem como elementos 

centrais os itens, e não o instrumento como um todo. Assim, as inferências não 

dependem necessariamente do teste inteiro, mas de cada item que o compõe. 

A maneira como a interpretação dos resultados é feita em cada uma das 

metodologias também difere, novamente com grande vantagem da TRI com relação 

à TCM. Enquanto nessa última os escores obtidos tem apenas um caráter de 

relativização entre os indivíduos – pode-se apenas dizer que uma pontuação é maior, 

menor ou equivalente à outra, – na TRI é possível dar significação aos valores obtidos, 

ou seja, é possível criar escalas de medida com alguns pontos interpretáveis. Por 

exemplo, se considerarmos o construto qualidade de vida, numa análise feita por meio 

da TRI podemos estimar tanto o nível de qualidade de vida de cada respondente (que 

é um parâmetro do indivíduo), como também os parâmetros de todos os itens que 

compõem o instrumento, o que produz uma quantidade de informação adicional que 

permite a criação de uma escala de medida para a qualidade de vida. Devido a 

propriedades matemáticas, determinados conjuntos de itens serão definidores de 
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diferentes pontos da escala de medida, chamados de níveis âncora. Assim, é possível 

interpretar os níveis âncora de uma escala, sob a luz do traço latente que está sendo 

avaliado, a partir da análise do conjunto de itens que caracterizam tais pontos (Valle, 

2001). O conceito de item âncora será discutido em detalhes ao longo deste trabalho. 

Finalmente, ainda podemos destacar outra vantagem apresentada pela TRI: a 

possibilidade de avaliar se os itens possuem DIF – Differential Item Functioning (em 

português, comportamento diferencial do item). Segundo Hambleton et al. (1991), um 

item apresenta DIF se indivíduos com o mesmo nível do traço latente avaliado, mas 

pertencentes a grupos diferentes (por exemplo, homens e mulheres), não têm a 

mesma probabilidade de responder ao item da mesma maneira. 

Mas, apesar de todas as vantagens da TRI com relação à TCM, ela não deve 

ser vista como sua substituta, e sim como uma metodologia que veio para agregar 

informação, isto é, como uma teoria complementar à TCM. Também é preciso 

ponderar que a TRI é uma metodologia muito mais complexa do que a TCM e que o 

ajuste de seus modelos requer necessariamente recursos computacionais bastante 

específicos, exigindo esforços de programação não triviais. Além disso, a diversidade 

de resultados obtidos com o uso da TRI também implica num esforço muito maior por 

parte dos pesquisadores, para sua correta interpretação. 

 

4.3.2 Aspectos gerais dos modelos 
 

A relação existente entre a probabilidade de um indivíduo escolher uma dada 

alternativa num item e os parâmetros do modelo é expressa por meio de uma função 

matemática chamada Curva Característica do Item (CCI). 

Os diversos modelos da TRI se distinguem pela forma matemática da CCI e/ou 

pelo número de parâmetros especificados no modelo. No entanto, todos os modelos 

apresentam pelo menos um parâmetro relacionado aos itens e pelo menos um 

parâmetro relacionado aos indivíduos. Assim, a diferença entre os vários modelos 

propostos na literatura depende fundamentalmente de quatro fatores: 

(i)   da natureza do processo de resposta – acumulativo ou de desdobramento; 

(ii)  da natureza do item – dicotômico ou não dicotômico (politômico); 

(iii) do número de populações envolvidas – apenas uma ou mais de uma; 

(iv) da quantidade de traços latentes que está sendo medida – apenas um ou 

mais de um. 
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A seguir, vamos explicar as diferenças entre os modelos, considerando cada 

uma dessas características. 

Os modelos acumulativos da TRI são modelos em que a probabilidade de um 

indivíduo escolher uma resposta “favorável” em um item – acertar a questão ou 

escolher uma alternativa indicativa de traço latente elevado – aumenta com o aumento 

do traço, isto é, níveis maiores de traço latente implicam em probabilidades mais altas 

de escolher a alternativa correta ou a mais desejável, apresentando um 

comportamento monotônico3 da CCI (van der Linden, Hambleton, 1997). 

Já os modelos de desdobramento da TRI são baseados em processos de 

resposta de pontos ideais não monotônicos. A lógica por trás desses modelos é que 

os indivíduos selecionam a opção de resposta que é a mais próxima da sua posição 

do traço latente. Ou seja, o parâmetro do indivíduo é alocado de acordo com sua 

opinião e os parâmetros dos itens, localizados nessa mesma escala, alocados 

segundo seu conteúdo. Os modelos de desdobramento se distinguem dos modelos 

acumulativos por serem modelos de proximidade, onde categorias de resposta mais 

altas são mais prováveis (indicativo de níveis mais fortes de concordância) quando a 

distância entre o parâmetro do traço latente do indivíduo e o parâmetro de posição do 

item na escala diminui (Andrade, Bortolotti, 2007). 

Durante as últimas décadas, os modelos da TRI de natureza acumulativa se 

desenvolveram consideravelmente e tiveram um notável avanço, com aplicações em 

várias áreas do conhecimento, enquanto que os modelos de desdobramento foram 

relativamente pouco estudados e ainda não alcançaram tanta visibilidade. Esse fato 

se deve basicamente à pouca compreensão do seu mecanismo de resposta e à falta 

de recursos computacionais para a estimação dos parâmetros desse tipo de modelo. 

Devidos às características e aos objetivos deste estudo, neste trabalho iremos 

apenas apresentar e utilizar modelos de natureza acumulativa. 

Considerando a natureza do item, podemos ter itens de múltipla escolha ou 

itens abertos (de resposta livre). Mas, o que define a diferença entre os modelos da 

TRI é como as respostas a esses itens são tratadas. Quando a resposta é 

dicotomizada, ou seja, quando toda a informação é sintetizada em apenas duas 

categorias (acertou/errou; sim/não; tem dificuldade na tarefa/não tem; etc.), utilizamos 

os modelos para itens dicotômicos. Já para os casos em que há interesse em analisar 

                                            
3 Uma função é dita monotônica quando não alterna padrões de crescimento e decrescimento. 
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a resposta de maneira mais detalhada, considerando nuances entre as categorias 

extremas, temos os modelos para itens não dicotômicos – também chamados de itens 

politômicos. Por exemplo, quando são considerados níveis parciais de acerto; ou 

níveis gradativos de dificuldade na realização de uma tarefa; ou quando se analisa os 

pontos de uma escala Likert. Nesse tipo de modelo, todas as alternativas de resposta 

do item contribuem com informação para a análise do construto (Baker, 1992). 

Pelas características dos itens que compõem os instrumentos que serão 

analisados neste estudo, iremos utilizar tanto modelos para itens dicotômicos como 

modelos para itens não dicotômicos. 

Com relação ao número de populações envolvidas no estudo, em geral os 

modelos da TRI para duas ou mais populações – chamados de modelos para múltiplos 

grupos4, – são extensões dos modelos utilizados para uma única população. Aqui, a 

escolha pelo modelo a ser utilizado depende apenas do número de grupos que estão 

sendo analisados (Bock, Zimowski, 1997). 

Neste trabalho, como vamos avaliar um único grupo, iremos considerar apenas 

modelos da TRI para uma única população. 

O quarto e último aspecto que diferencia os modelos da TRI é a quantidade de 

traços latentes que está sendo medida. Modelos para um único traço latente ainda 

são os modelos da TRI mais utilizados. São os chamados modelos unidimensionais, 

embora, em geral, não se utilize essa denominação junto ao nome do modelo. Já os 

modelos que consideram que mais de um traço latente está sendo avaliado são os 

chamados modelos multidimensionais. 

Os modelos unidimensionais são matematicamente mais simples, mais fáceis 

de serem ajustados, exigindo menos recursos computacionais. Mas o que os torna 

tão populares é que os modelos multidimensionais têm uma interpretação mais 

complexa. Os parâmetros dos itens, por exemplo, não podem ser interpretados como 

uma extensão direta do caso unidimensional. E a interpretação dos parâmetros de 

traço latente dos indivíduos deve ser feita de maneira condicional, avaliando-se um 

traço sempre em função de valores específicos dos traços das outras dimensões. 

Assim, a construção e a interpretação de escalas derivadas de múltiplos traços 

                                            
4 Neste contexto, o termo grupo se refere a uma amostra de indivíduos de uma mesma 

população. 
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latentes torna-se praticamente inviável e essas questões acabam por desestimular o 

uso dessa classe de modelos em estudos mais aplicados. 

Por outro lado, não se pode negar a importância dos modelos 

multidimensionais. Na prática, muitos instrumentos de medida avaliam mais de uma 

dimensão. Por isso, apesar de toda complexidade e de uma implementação 

computacional relativamente recente, essa classe de modelos vem ganhando 

destaque na literatura, e inúmeros trabalhos têm discutido seu uso, propriedades, 

vantagens e desvantagens (McDonald, 2000; Hartig, Höhler, 2009). 

Assim, determinar o número correto de dimensões que devem serem utilizadas 

no modelo é uma parte fundamental da análise. Superestimar a dimensão implica em 

aumento desnecessário da complexidade, enquanto a subestimação pode prejudicar 

a qualidade das estimativas obtidas, como será discutido oportunamente. 

No presente estudo utilizaremos tanto modelos unidimensionais quanto 

modelos multidimensionais da TRI. 

O Quadro 1 apresenta, de forma sintetizada, os aspectos que diferenciam os 

modelos da TRI. As células coloridas indicam quais os tipos que serão abordados 

neste trabalho. 

 

Quadro 1 –Síntese dos aspectos que definem os diferentes modelos da 
TRI, com destaque (sombreamento azul) para aqueles que serão 
abordados neste trabalho. 

acumulativo X desdobramento 

   dicotômico X politômico 

   1 população X mais de 1 população 

   
unidimensional X multidimensional 

 

Por fim, cabem algumas considerações: 

1. Podemos ter todas as 16 (=2x2x2x2) combinações definidas pelos 

diferentes aspectos relacionados no Quadro 1. 

2. O que define a escolha do modelo? Aquele que melhor se ajustar aos 

dados, considerando o contexto e as características e objetivos do estudo. 

3. Existe um melhor modelo que é “único”? Geralmente, NÃO !!! 
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Considerando que neste trabalho vamos utilizar apenas modelos 

acumulativos para uma única população, apresentaremos alguns desses modelos 

a partir do aspecto da dimensionalidade. 

 

4.3.2.1 Modelos unidimensionais 
 

Nas próximas seções serão apresentadas as principais características dos 

modelos unidimensionais acumulativos para uma única população da TRI. 

Inicialmente, serão discutidas, com mais detalhamento, as diferenças entre os 

modelos para itens dicotômicos e politômicos, a partir dos modelos utilizados neste 

trabalho. 

 

4.3.2.1.1 Modelos para itens dicotômicos 
 

A diferença entre os diversos modelos para itens dicotômicos encontra-se, 

basicamente, no número de parâmetros que são utilizados para descrever o item. A 

maioria desses modelos tem um, dois ou três parâmetros, que são respectivamente: 

(i) somente o parâmetro de posição do item; 

(ii) os parâmetros de posição e de inclinação do item; 

(iii) os parâmetros de posição, de inclinação e de probabilidade de resposta 

correta/desejável dada por indivíduos com baixo valor no traço latente. 

O parâmetro de posição do item é também conhecido como parâmetro de 

dificuldade (em inglês, threshold) e é medido na mesma escala do traço latente. Já o 

parâmetro de inclinação também é conhecido como parâmetro de discriminação do 

item (em inglês, slope) e, por fim, o parâmetro que modela a probabilidade de resposta 

correta/desejável dada por indivíduos com baixo valor no traço latente é mais 

conhecido como parâmetro de acerto casual ou parâmetro do “chute” (em inglês, 

guess). Esse parâmetro não é muito utilizado na área da Saúde, devido a 

características inerentes ao tipo de item considerado nesse campo, sendo típico das 

pesquisas em Educação. 

Os modelos para itens dicotômicos mais populares nos estudos da área da 

Saúde são o Modelo de Rasch, que possui apenas o parâmetro de posição, e o 

Modelo Logístico de 2 Parâmetros, que será denotado por uni-ML2 e apresentado 
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com maiores detalhes a seguir pois, neste trabalho, esse modelo será utilizado na 

análise dos itens que apresentam apenas as categorias de resposta sim e não. 

 

4.3.2.1.1.1 Modelo Logístico de 2 Parâmetros 
 

Representação gráfica e interpretação 

 

Na Figura 1 temos a representação gráfica de um item do modelo uni-ML2. No 

eixo horizontal é representado o traço latente dos indivíduos e no vertical, a 

probabilidade de resposta ao item. Para representar o parâmetro de dificuldade do 

item, usualmente, utiliza-se a letra b ; já para o parâmetro de discriminação a notação 

utilizada, mais comumente, é a letra a e o traço latente costuma ser representado pela 

letra grega θ. 

Como o eixo vertical representa uma probabilidade, sempre varia de 0 a 1. Já 

a escala que mede o traço latente é uma escala arbitrária. Assim, o que importa são 

as relações de ordem existentes entre seus pontos e não necessariamente sua 

magnitude. Fazendo uma analogia, podemos medir temperatura usando graus Celsius 

ou Fahrenheit, mas a temperatura será a mesma. E para encontrar temperaturas 

equivalentes entre as duas métricas, basta uma transformação linear. 

Por uma questão de facilidade computacional, os softwares que ajustam os 

modelos da TRI sempre utilizam a escala (0;1) como métrica para o traço latente, isto 

é, uma escala cuja média é zero e o desvio-padrão é 1. 

Como o modelo uni-ML2 pertence à classe de modelos acumulativos sua 

representação gráfica, ou seja, sua CCI é tal que, quanto maior o traço latente, maior 

a probabilidade de uma resposta favorável. Por exemplo, supondo que o item 

representado na Figura 1 seja um item para medir capacidade funcional, com opções 

de resposta sim ou não para a pergunta: “Você tem dificuldade em manter o equilíbrio 

ao andar?” Então, a interpretação seria que, quanto maior a capacidade funcional do 

indivíduo, maior a probabilidade da resposta não. 

O parâmetro b é medido na mesma unidade do traço latente e representa o 

traço latente necessário para que a probabilidade de resposta favorável seja 0,5 . 

Voltando ao exemplo, o valor de b é igual a 1. Logo, indivíduos com nível de 

capacidade funcional igual a 1 têm uma probabilidade 0,5 de não terem dificuldade 
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em manter o equilíbrio ao andar. Já indivíduos com níveis maiores de funcionalidade 

têm probabilidades maiores do que 0,5 de manter o equilíbrio, assim como indivíduos 

com baixos níveis de capacidade funcional têm probabilidade próxima de zero de 

manter o equilíbrio ao andar. 

Finalmente, o parâmetro a é proporcional à derivada da tangente da curva no 

ponto de inflexão. Quanto maior o valor de a (maior poder de discriminação), mais 

íngreme é a curva, e vice-versa. No exemplo, o valor de a indica o quanto indivíduos 

com capacidades funcionais semelhantes terão probabilidades semelhantes −ou não− 

de responderem que não têm dificuldade em manter o equilíbrio ao andar. Assim, se 

o valor de a for alto, será possível diferenciar claramente os indivíduos que têm 

dificuldade em manter o equilíbrio ao andar, daqueles que não têm. 

 

 
Figura 1. Exemplo de uma CCI para o uni-ML2. Os valores dos 

parâmetros desse item são a = 1,6 e b = 1,0 e estão na escala (0;1). 

 

A expressão matemática da CCI do modelo uni-ML2 é dada por: 

𝑃𝑖(𝜃𝑗) =  
1

1 + 𝑒−𝑎𝑖(𝜃𝑗−𝑏𝑖)
  

onde 𝑖 = 1,2, … , 𝐼 são os itens, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 são os indivíduos e 𝑃𝑖(𝜃𝑗) é a probabilidade 

do indivíduo 𝑗, que possui traço latente 𝜃𝑗 , dar uma resposta favorável ao item 𝑖 . 
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Curva de Informação do Item 

 

Uma medida bastante utilizada em conjunto com a CCI é a Curva de Informação 

do Item (CII). Ela permite analisar quanto um item contém de informação para a 

medida do traço latente (Hambleton e Swaminathan, 1985). A CII de um item é dada 

por: 

𝐼𝑖(𝜃) =
[

𝑑
𝑑𝜃

𝑃𝑖(𝜃)]
2

𝑃𝑖(𝜃)[1 − 𝑃𝑖(𝜃)]
 

onde  𝐼𝑖(𝜃)  é a informação fornecida pelo item i no nível θ do traço latente e  𝑃𝑖(𝜃)  é 

a probabilidade de uma resposta favorável ao item 𝑖  sob o modelo considerado. 

No caso do modelo uni-ML2, a expressão da CII pode ser escrita como: 

𝐼𝑖(𝜃) = 𝑎2𝑃𝑖(𝜃)[1 − 𝑃𝑖(𝜃)] 

O parâmetro de discriminação de um item está diretamente ligado à sua CII. 

Quanto maior o valor de a, maior a informação do item. Em modelos para itens 

dicotômicos, como é o caso do uni-ML2, a informação atinge seu máximo no ponto 

θ=b. Essas propriedades ficam mais fáceis de serem compreendidas graficamente. A 

Figura 2 apresenta a CCI e a CII do mesmo item apresentado na Figura 1 e de outro 

item com o mesmo valor do parâmetro b, mas com um parâmetro a com a metade do 

valor do primeiro. É possível perceber como a CCI fica menos íngreme e como a 

informação fica menor, com uma aparência mais “achatada”. 

A CII é uma importante ferramenta da TRI na análise psicométrica de um 

instrumento, pois possibilita a avaliação da qualidade de cada item que compõe o 

instrumento de medida individualmente. 

 

Curva de Informação do Teste 

 

A Curva de Informação do Teste (CIT) é simplesmente a soma das informações 

fornecidas por cada item que compõe o instrumento de avaliação: 

𝐼(𝜃) = ∑ 𝐼𝑖(𝜃)

𝐼

𝑖=1
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Outra maneira de utilizar a CIT é no cálculo do erro-padrão de medida, 

chamado na TRI de erro-padrão de estimação, e dado por: 

𝐸𝑃(𝜃) =
1

√𝐼(𝜃)
 

É importante notar que essas duas medidas dependem do valor de θ, isto é, a 

informação de um instrumento e seu respectivo erro de mensuração variam de acordo 

com os diferentes níveis do traço latente. E também, que quanto maior a informação, 

menor o erro-padrão do escore. 

Na análise psicométrica do instrumento de avaliação, a CIT é utilizada como 

uma maneira de verificar evidências de validade de construto, uma vez que é uma 

medida da consistência interna do teste. 

 

 

 
Figura 2. Exemplo da CCI e da CII de dois itens que possuem o mesmo 

valor de b (1,0), mas diferentes valores para o parâmetro a (1,6 e 0,8). 
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4.3.2.1.2 Modelos para itens politômicos 
 

Basicamente, dois aspectos definem as diferenças entre os modelos para itens 

politômicos da TRI. O primeiro, é a natureza das categorias de resposta do item. 

Quando as categorias não são ordenadas entre si, temos um modelo nominal e, nos 

casos em que as categorias são ordenadas, o modelo é denominado ordinal, que é o 

caso, por exemplo, de itens cujas categorias são apresentadas conforme uma escala 

do tipo Likert. E ainda com relação às categorias de resposta, a maioria dos modelos 

não impõe condições quanto à distância entre elas, mas há modelos mais restritivos, 

em que todas as categorias devem ser igualmente espaçadas. 

O outro aspecto que diferencia esses modelos é a existência, ou não, do 

parâmetro de inclinação do item (parâmetro a). Embora esse parâmetro esteja 

presente na maioria dos modelos politômicos, há também aqueles em que os itens 

apresentam apenas os parâmetros de categoria. 

Existem vários modelos unidimensionais da TRI, de natureza acumulativa, para 

itens não dicotômicos. No Quadro 2 apresentamos os mais utilizados na literatura. 

 

Quadro 2. Principais modelos acumulativos da TRI para itens não dicotômicos, com destaque 
(sombreamento azul) para aquele que será abordado neste trabalho. 

NOME AUTOR CATEGORIAS PARÂMETRO a 

Modelo de 

Resposta Nominal 
Bock (1972) nominais sim 

Modelo de 

Resposta Gradual 

Samejima (1969) ordinais sim 

Modelo de 

Escala Gradual 
Andrich (1978) 

ordinais, 

igualmente espaçadas 
sim 

Modelo de 

Crédito Parcial 

Masters (1982) ordinais NÃO 

Modelo de Crédito 

Parcial Generalizado 
Muraki (1992) ordinais sim 

 

Neste trabalho, iremos utilizar o Modelo de Resposta Gradual, que 

denotaremos por uni-MRG e que será detalhado a seguir. Mas, primeiramente, 

faremos uma breve discussão sobre a escolha desse modelo. 
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Como os itens politômicos que serão analisados neste trabalho são ordinais, 

não poderíamos ter optado pelo Modelo de Resposta Nominal. O Modelo de Escala 

Gradual também não poderia ser utilizado, devido à restrição de categorias igualmente 

espaçadas. Finalmente, a imposição de um poder de discriminação comum, devido à 

ausência do parâmetro a, feita no Modelo de Crédito Parcial, também não seria 

adequada para este estudo. 

Já o Modelo de Crédito Parcial Generalizado poderia ter sido utilizado. Em 

linhas gerais, nesse modelo duas categorias adjacentes do item (k e k-1) são vistas 

como as duas categorias de um item dicotômico e então o uni-ML2 é generalizado 

para descrever a probabilidade de selecionar uma particular categoria dentre todas as 

possíveis. A diferença para o uni-MRG é que esse, ao invés de considerar a dicotomia 

entre as categorias k e k-1, considera a dicotomia ≥k  e  <k , ou seja, entre as 

categorias k ou mais altas e as categorias menores do que k . 

 

4.3.2.1.2.1 Modelo de Resposta Gradual 
 

Vamos considerar um item i com m categorias de resposta, ordenadas entre si. 

Então, a probabilidade de um indivíduo j escolher uma particular categoria de resposta 

k ou mais alta no item i pode ser dada por uma extensão do modelo uni-ML2, da 

seguinte forma: 

𝑃𝑖,𝑘
+ (𝜃𝑗) =  

1

1 + 𝑒−𝑎𝑖(𝜃𝑗−𝑏𝑖,𝑘)
 

onde ai  é o parâmetro de inclinação comum a todas as categorias do item i  e  𝑏𝑖,𝑘  é 

o parâmetro de localização da k-ésima categoria do item i , que representa o traço 

latente necessário para a escolha da categoria de resposta k, ou acima dela, com 

probabilidade igual a 0.50. 

Obviamente, a probabilidade de um indivíduo escolher a primeira categoria de 

resposta ou qualquer uma acima dela é 1. Logo, são necessários apenas (m-1) 

parâmetros de localização para o item i . 

E então, a probabilidade do indivíduo j escolher a categoria de resposta k no 

item i  é dada por: 

𝑃𝑖,𝑘(𝜃𝑗) = 𝑃𝑖,𝑘
+ (𝜃𝑗) − 𝑃𝑖,𝑘+1

+ (𝜃𝑗) 
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Na Figura 3 temos a representação gráfica de um item do modelo uni-MRG 

com cinco categorias de resposta. Podemos observar que, ao longo de todo o traço 

latente, a soma das probabilidades dadas pelas cinco categorias de resposta é 

sempre igual a 1. 

 

 
Figura 3. Exemplo de uma CCI para o modelo uni-MRG. Os valores dos 

parâmetros desse item são a= 1,8 , b2= -2,5 , b3= -0,5 , b4= 1,0 e b5= 2,5 . 

 

Para facilitar a interpretação da CCI, vamos supor que o item representado na 

Figura 3 seja um item para medir qualidade de vida, cujas categorias de resposta são 

C1=nada, C2=muito pouco, C3=mais ou menos, C4=bastante e C5=extremamente e 

que a pergunta seja: “Em que medida você acha que a sua vida tem sentido?” 

Assim, iniciando a interpretação pelas duas categorias extremas, dadas as 

propriedades do uni-MRG, um indivíduo com nível de qualidade de vida igual a -2,5 

(= 𝑏2) tem uma probabilidade 0,5 de escolher a categoria nada e um indivíduo com 

nível de qualidade de vida igual a 2,5 (= 𝑏5) tem igualmente uma probabilidade 0,5 de 

escolher a categoria extremamente. 

Já com relação às categorias centrais temos que, um indivíduo com um nível 

de qualidade de vida igual a -1,5 (= (𝑏2 + 𝑏3)/2) tem a maior probabilidade de 

escolher a categoria muito pouco. Analogamente, um indivíduo com um nível de 

qualidade de vida de 0,25 (= (𝑏3 + 𝑏4)/2) tem a maior probabilidade de escolher a 

categoria mais ou menos e, finalmente, para indivíduos com nível de qualidade de 
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vida igual a 1,75 (= (𝑏4 + 𝑏5)/2) a maior probabilidade é a escolha da categoria 

bastante. 

Resumindo, e lembrando que na escala (0;1) a qualidade de vida média é 

representada pelo valor 0, pela CCI representada na Figura 3 podemos perceber que, 

de forma geral, indivíduos com níveis muito abaixo da média respondem, com maior 

probabilidade, que a vida tem nenhum ou muito pouco sentido; aqueles com níveis 

medianos de qualidade de vida, acreditam que suas vidas têm um sentido também 

mediano; e finalmente, aqueles com um nível de qualidade de vida muito acima da 

média atribuem, com maior probabilidade, bastante ou extremo valor ao sentido de 

suas vidas. 

Para ilustrar a CII de um modelo uni-MRG apresentamos, na Figura 4, o mesmo 

item da Figura 3, mas agora com sua CII junto com a CCI. Cabe ressaltar que a 

informação, conforme apresentado na seção 4.3.2.1.1.1, não é uma probabilidade e, 

portanto, pode assumir valores maiores do que um, embora isso não tenha ocorrido 

nesse exemplo. 

No caso dos itens politômicos, todas as categorias de resposta contribuem para 

a informação, uma vez que ela é definida como a somatória da informação de todas 

as categorias do item. Se as categorias estiverem bem dispersas, cada uma delas 

fornecerá informação em um ponto diferente da escala do traço latente, o que se 

refletirá em diversos picos na CII, como pode ser observado na Figura 4. 

 

 
Figura 4. Exemplo de uma CCI e de uma CII para o modelo uni-MRG. Os 

valores dos parâmetros desse item são a= 1,8 , b2= -2,5 , b3= -0,5 , b4= 1,0 

e b5= 2,5 . 
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4.3.2.1.3 Métodos de estimação 
 

Uma das etapas mais importantes da TRI é a estimação dos parâmetros dos 

itens e/ou dos traços latentes dos respondentes. Na TRI, o processo de estimação 

dos parâmetros dos itens é conhecido como calibração. 

Conforme já foi explicado anteriormente, a probabilidade de uma dada resposta 

num determinado item depende do traço latente do indivíduo e dos parâmetros que 

caracterizam esse item. Mas, em geral, ambos são desconhecidos. O que é conhecido 

são apenas as respostas dos indivíduos aos itens do instrumento utilizado na 

avaliação. 

Assim, nos modelos de resposta ao item temos um problema de estimação que 

envolve dois tipos de parâmetros: os parâmetros dos itens e o parâmetro do traço 

latente dos indivíduos. Em algumas situações, os parâmetros dos itens já são 

conhecidos e o que se deseja é estimar apenas os traços latentes. Por exemplo, se 

uma escala para medir qualidade de vida já tivesse sido calibrada numa avaliação 

anterior, os parâmetros de seus itens já seriam conhecidos e, nesse caso, poderíamos 

estar interessados em estimar apenas o nível de qualidade de vida de indivíduos que 

fossem avaliados posteriormente, por meio desse instrumento. 

Já em outras situações, que na prática não ocorrem, mas que estão previstas 

do ponto de vista teórico, os traços latentes dos respondentes são conhecidos e o que 

se deseja é a calibração dos parâmetros dos itens. Porém, as situações mais comuns 

são aquelas em que se deseja estimar, simultaneamente, tanto os parâmetros dos 

itens quanto os traços latentes dos indivíduos. 

Em todas essas situações, assume-se como verdadeiro o modelo proposto e, 

a partir do conjunto de respostas dadas pelos indivíduos que estão sendo avaliados, 

estimam-se os parâmetros e/ou os traços latentes a partir de métodos de máxima 

verossimilhança conjunta, máxima verossimilhança marginal ou de métodos 

bayesianos. Independentemente do método adotado, as equações de estimação não 

possuem solução analítica e, portanto, exigem procedimentos numéricos iterativos. 

Os recursos mais utilizados nos processos de estimação da TRI são o algoritmo 

Newton-Raphson, o método Scoring de Fisher, o algoritmo EM, o método de pontos 

de quadratura, etc. (Embretson, Reise, 2000). 

É importante ressaltar que, qualquer que seja o modelo escolhido e quaisquer 

que sejam os métodos de estimação adotados, os parâmetros dos traços latentes e 
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os parâmetros de posição/dificuldade dos itens estarão todos na mesma métrica, o 

que é uma das propriedades da TRI que possibilita a construção de escalas 

interpretáveis para o traço latente. 

 

4.3.2.1.4 Construção e interpretação de escalas para o traço latente 
 

Diferentemente da medida do escore que é tradicionalmente calculada pela 

TCM, a medida do traço latente obtida pela TRI pode assumir, pelo menos 

teoricamente, qualquer valor entre -∞ e +∞. Assim, é preciso estabelecer uma origem 

e uma unidade de medida para a definição da escala. Esses valores são escolhidos 

de modo a representar, respectivamente, o valor médio e o desvio-padrão dos traços 

latentes dos indivíduos da população em estudo. 

Como já comentado anteriormente, a escala (0;1) é muito popular na TRI, 

devido a questões computacionais. No entanto, na prática, costuma-se fazer uma 

transformação linear nessa escala, de modo a facilitar a interpretação dos resultados. 

Além disso, há também uma questão cultural envolvida nessa mudança de escala, 

uma vez que não estamos acostumados a interpretar números negativos. Por 

exemplo, afirmar que o escore de qualidade de vida de um indivíduo é 40 parece tornar 

a compreensão mais fácil do que dizer que é igual a -1. 

Sempre é possível comparar os resultados dos indivíduos entre si. No entanto, 

eles não possuem por si sós qualquer significado prático em termos do construto que 

está sendo avaliado. Por exemplo, pode-se dizer apenas que um indivíduo com 

capacidade funcional igual a -1,6 na escala (0;1) está 1,6 desvios-padrão abaixo da 

média, mas não é possível saber quais são as incapacidades que o acometem. 

Uma das propriedades mais interessantes da TRI é a possibilidade de construir 

escalas interpretáveis para o traço latente que está sendo medido. Essas escalas são 

definidas por níveis âncora que, por sua vez, são caracterizados por conjuntos de itens 

denominados itens âncora. Níveis âncora são pontos escolhidos no continuum do 

traço latente para serem interpretados. Já os itens âncora são aqueles itens que, nos 

níveis âncora estabelecidos, satisfazem determinadas propriedades matemáticas. A 

seguir, apresentamos uma das primeiras definições que foram propostas na literatura. 

Cabe ressaltar, porém, que ela não é a única definição possível. 
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Definição de item âncora 

 

Considere dois níveis âncora consecutivos X e Y, com X < Y. Então, dizemos 

que um item é âncora no nível Y se, e somente se, as três condições abaixo forem 

satisfeitas simultaneamente: 

(i) 𝑃(𝜃𝑌) ≥ 0,65 

(ii) 𝑃(𝜃𝑋) < 0,50 

(iii) 𝑃(𝜃𝑌) − 𝑃(𝜃𝑋) ≥ 0,30 

Em outras palavras, para um item ser âncora num determinado nível âncora da 

escala, ele precisa ter uma probabilidade de resposta favorável para uma grande 

proporção de indivíduos (pelo menos 65%) com aquele nível de traço latente. Ao 

mesmo tempo, a probabilidade de resposta favorável deve ser menor (no máximo 

50%) entre sujeitos com o nível de traço latente imediatamente anterior. Além disso, 

a diferença entre essas duas proporções de indivíduos deve ser de pelo menos 30%. 

Assim, um item âncora é um item característico daquele nível, ou seja, com alta 

probabilidade de resposta favorável no nível em questão e com baixa probabilidade 

no nível anterior. 

É a interpretação do conjunto de itens âncora de cada nível que define as 

características típicas desses pontos da escala. Quanto mais itens âncora são 

identificados num ponto, melhor é a interpretação da escala. Um dos atributos mais 

importantes para que um item seja âncora é a sua discriminação. Também é 

importante que os itens tenham uma boa diversidade de parâmetros de dificuldade. 

Assim, para que seja possível construir e interpretar adequadamente uma escala para 

o traço latente, é necessário que o instrumento de avaliação tenha um número 

razoável de itens, que esses itens possuam boa discriminação e também que estejam 

distribuídos por todo o continuum do construto que se deseja investigar. 

A definição de item âncora apresentada foi proposta por Beaton e Allen (1992). 

Porém, na prática, quando essa definição é considerada sem nenhuma flexibilização, 

pode ser difícil identificar itens âncora em número suficiente para uma interpretação 

adequada da escala. Assim, algumas estratégias são comumente adotadas para 

contornar esse problema como, por exemplo, incorporar o conceito de item “quase-

âncora” − que é um item que atende a dois dos critérios propostos −, bem como admitir 

algum nível de tolerância nos pontos de corte definidos. 
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4.3.2.1.5 Suposições dos modelos unidimensionais 
 

Os modelos unidimensionais, como o próprio nome sugere, pressupõem a 

unidimensionalidade do instrumento de avaliação, isto é, que seus itens medem um 

único traço latente. Na prática, dependendo da complexidade do traço latente que 

desejamos estudar, parece intuitivo que essa suposição possa ser violada. Será que 

é possível definir (e consequentemente, medir), por exemplo, capacidade funcional 

utilizando uma única dimensão? Essa é uma questão que será discutida ao longo 

deste trabalho. 

A outra suposição dos modelos unidimensionais é a chamada independência 

local ou independência condicional, a qual assume que, para um dado traço latente, 

as respostas aos diferentes itens do instrumento de medida são independentes. Essa 

suposição é fundamental para o processo de estimação dos parâmetros do modelo. 

Mas, como a unidimensionalidade implica em independência local (Hambleton e 

Swaminathan, 1985), tem-se somente uma e não duas suposições a serem 

verificadas. 

Pode-se dizer que os estudos para avaliar os efeitos de se utilizar um modelo 

da TRI unidimensional quando os dados não são estritamente unidimensionais, de um 

modo geral, chegam a dois tipos de conclusão: se há um fator geral predominante e 

as outras dimensões são relativamente pequenas, a multidimensionalidade tem pouco 

efeito sobre as estimativas dos parâmetros dos itens e do traço latente dos indivíduos. 

Por outro lado, se há outros fatores fortes além do primeiro, então a parametrização 

unidimensional resulta em estimativas para os parâmetros dos itens e do traço latente 

que podem ser direcionadas apenas ao fator mais forte do conjunto de dimensões, 

além de subestimar os erros de medida do traço latente. No entanto, esses problemas 

podem ser atenuados, até certo ponto, se os fatores forem altamente correlacionados 

entre si. 

A primeira situação apontada deu origem ao termo unidimensionalidade 

“essencial”, que é uma suposição menos rigorosa e reconhece que o instrumento 

pode ser intrinsecamente multidimensional, mas há um traço latente dominante, e que 

os demais são de menor relevância e podem ser ignorados, sem comprometer 

significativamente a qualidade do ajuste dos dados (Wei, 2008). 



30 
 

 

Métodos para investigar a dimensionalidade, bem como procedimentos para 

avaliar a qualidade do ajuste unidimensional no caso de dados com algum grau de 

multidimensionalidade serão discutidos ao longo deste trabalho. 

 

4.3.2.2 Modelos multidimensionais 
 

Analogamente ao caso dos modelos unidimensionais, os modelos da TRI 

Multidimensional (TRIM) também podem ser divididos em modelos para itens 

dicotômicos e politômicos. Porém, antes de apresentarmos os modelos dicotômicos e 

politômicos que serão usados neste trabalho, primeiro é preciso salientar que como 

agora temos duas ou mais dimensões latentes, outros aspectos precisam ser 

considerados nos modelos da TRIM, decorrentes das diversas possibilidades de 

interação entre essas dimensões e os outros elementos do modelo. A escolha correta 

de um modelo específico da TRIM depende da compreensão de que são possíveis 

diferentes estruturas multidimensionais. 

Existem dois tipos principais de modelos na TRIM, que são definidos pela forma 

como as dimensões são combinadas para especificar a probabilidade de resposta 

favorável no item. Quando é feita uma combinação linear das dimensões latentes, a 

probabilidade de resposta favorável a um determinado item é dada pela soma das 

probabilidades em todas as dimensões, e esse valor é mantido constante. Assim, se 

um traço latente for baixo, a soma das probabilidades será a mesma se outro traço 

latente for suficientemente alto. Essa característica foi rotulada como compensação e 

então, os modelos com essa propriedade são chamados de modelos compensatórios. 

Por outro lado, quando cada dimensão é considerada separadamente, a 

probabilidade final de resposta favorável a um determinado item é o produto das 

probabilidades de cada traço latente. Consequentemente, esse produto de 

probabilidades resulta em combinações não lineares das dimensões latentes. Esses 

modelos são conhecidos como modelos não compensatórios – ou parcialmente 

compensatórios (Reckase, 2009). 

Na prática, os modelos compensatórios são os mais utilizados, uma vez que 

como o processo de estimação de seus parâmetros é mais fácil, foram esses modelos 

os primeiros a serem implementados nos softwares para o ajuste de modelos da 

TRIM. Neste trabalho, iremos utilizar apenas os modelos compensatórios. 
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Na escolha de um modelo da TRIM também é preciso considerar como é o 

padrão das relações entre as dimensões latentes e os itens. Segundo Hartig e Höhler 

(2009), esse padrão pode ser de dois tipos, dependendo de sua complexidade: no 

caso de uma estrutura simples, temos a multidimensionalidade entre os itens; no caso 

de uma estrutura de padrão complexo, temos a multidimensionalidade dentro de cada 

item. A diferença entre ambas pode ser mais facilmente compreendida graficamente, 

por meio da Figura 5. 

A multidimensionalidade entre itens é adequada para instrumentos compostos 

por subescalas que avaliam dimensões latentes distintas. Nesse caso, cada item 

pertence a uma única subescala e não há itens comuns entre elas. Muitas vezes, a 

modelagem desse tipo de instrumento é feita por meio de um modelo unidimensional 

para cada uma das subescalas. Um problema que pode ocorrer nesse tipo de 

abordagem é a mensuração imprecisa do erro em cada dimensão, uma vez que não 

é usada toda a informação possível simultaneamente. Já a multidimensionalidade 

dentro de cada item deve ser incorporada ao modelo quando no instrumento de 

avaliação existem itens que medem mais de uma dimensão. 

Neste trabalho, iremos utilizar ambas as estruturas. 

 

Multidimensionalidade entre itens Multidimensionalidade dentro de cada item 

 
 

Fonte: adaptado de Hartig e Höhler (2009). 
Figura 5. Distinção entre a multidimensionalidade entre itens e dentro dos itens. 
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Por fim, para a especificação de um modelo da TRIM também é necessário 

definir como é a relação das dimensões latentes entre si. Esse aspecto será discutido 

com detalhes na seção 4.3.2.2.2. 

 

Modelo Logístico (compensatório) de 2 Parâmetros 

 

Os modelos para itens dicotômicos compensatórios da TRIM são uma extensão 

do caso unidimensional. Assim, o Modelo Logístico (compensatório) de 2 Parâmetros 

(multi-ML2), que será utilizado neste trabalho, é uma extensão do uni-ML2 

apresentado na seção 4.3.2.1.1.1, como podemos observar por sua expressão 

matemática: 

𝑃𝑖(𝜽𝑗) =  
1

1 + 𝑒
−(𝒂𝑖𝜽𝑗

′+𝑑𝑖)
 

A diferença é que agora, como temos p dimensões latentes, então  𝒂𝑖 e 𝜽𝑗  são 

vetores com p elementos, isto é, 𝒂𝑖 = (𝑎𝑖1, 𝑎𝑖2, … , 𝑎𝑖𝑝) é o vetor de parâmetros de 

discriminação do item i, 𝜽𝑗 = (𝜃𝑗1, 𝜃𝑗2, … , 𝜃𝑗𝑝) é o vetor de traços latentes do indivíduo 

j e 𝑑𝑖 é o parâmetro de locação do item i. 

E como esse é um modelo compensatório, podemos escrever a parte 

exponencial de  𝑃𝑖(𝜽𝑗)  como uma combinação linear dos parâmetros de discriminação 

e do traço latente, ou seja: 

(𝒂𝑖𝜽𝑗
′ + 𝑑𝑖) = ∑ 𝑎𝑖𝑙𝜃𝑗𝑙

𝑝

𝑙=1

+ 𝑑𝑖 = 𝑎𝑖1𝜃𝑗1 + 𝑎𝑖2𝜃𝑗2 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑝𝜃𝑗𝑝 + 𝑑𝑖 

 

Interpretação do modelo 

 

No caso multidimensional, a equação do modelo define agora uma superfície 

que fornece a probabilidade de resposta favorável ao item, denominada Superfície 

Característica do Item (SCI). Essa probabilidade é uma função da posição dos 

indivíduos no espaço de traços latentes especificado pelo vetor 𝜽𝑗 . Quando há 

somente duas dimensões latentes, a SCI pode ser representada graficamente, uma 

vez que um eixo é usado para representar cada traço latente e o terceiro é utilizado 
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para a probabilidade. Mas, a partir de três dimensões a representação gráfica torna-

se inviável. 

Os elementos do vetor de parâmetros de discriminação 𝒂𝑖 podem ser 

interpretados como p parâmetros de modelos unidimensionais. Cada elemento do 

vetor 𝒂𝑖 está relacionado com a inclinação da SCI na direção dos correspondentes 

eixos no espaço θ (Reckase, 1997). E, uma vez que a norma de um vetor corresponde 

ao seu comprimento, pode-se calcular a discriminação multidimensional do item i 

(𝑀𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖) utilizando-se essa medida. Assim, temos que: 

𝑀𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖 = √∑ 𝑎𝑖𝑙
2

𝑝

𝑙=1

 

Já o parâmetro 𝑑𝑖 está relacionado à dificuldade do item, mas não pode ser 

interpretado da mesma forma que o parâmetro b do modelo unidimensional. Para se 

obter uma medida equivalente ao parâmetro de dificuldade do caso unidimensional é 

preciso considerar que a quantidade  𝑎𝑖(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖)  pode ser escrita como  𝑎𝑖𝜃𝑗 + 𝑑𝑖 , 

onde  𝑑𝑖 = −𝑎𝑖𝑏𝑖 . Assim, a dificuldade multidimensional do item i  (𝑀𝐷𝐼𝐹𝐹𝑖) é dada 

por: 

𝑀𝐷𝐼𝐹𝐹𝑖 =
−𝑑𝑖

𝑀𝐷𝐼𝑆𝐶𝑖
 

 

Modelo de Resposta Gradual (compensatório) 

 

Analogamente ao que observamos no caso para itens dicotômicos, os modelos 

para itens politômicos compensatórios da TRIM também são uma extensão do caso 

unidimensional. Assim, o Modelo de Resposta Gradual (compensatório), denotado por 

multi-MRG, que será utilizado neste trabalho, é uma extensão do uni-MRG 

apresentado na seção 4.3.2.1.2.1, como podemos observar pela expressão abaixo: 

𝑃𝑖,𝑘
+ (𝜽𝑗) =  

1

1 + 𝑒−(𝒂𝑖𝜽𝑗
′+𝑑𝑖,𝑘)

 

onde  𝑃𝑖,𝑘
+ (𝜽𝑗)  é a probabilidade de um indivíduo j escolher uma particular categoria 

de resposta k ou mais alta no item i. Assim, a probabilidade  𝑃𝑖,𝑘(𝜽𝑗)  de escolha da 
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categoria de resposta k no item i , também de modo análogo ao caso unidimensional, 

pode ser escrita como: 

𝑃𝑖,𝑘(𝜽𝑗) = 𝑃𝑖,𝑘
+ (𝜽𝑗) − 𝑃𝑖,𝑘+1

+ (𝜽𝑗) 

 

Superfície de Informação do Item 

 

A definição da superfície de informação multidimensional, embora seja uma 

generalização do conceito de CII da TRI unidimensional, é operacionalmente mais 

complexa. No caso unidimensional, a CII está relacionada ao parâmetro de 

discriminação: quanto maior a discriminação, maior a CII. No caso da TRIM, acontece 

o mesmo. Porém, na SCI cada ponto do espaço θ apresenta várias medidas de 

inclinação e não só uma, como no caso unidimensional. Assim, a inclinação varia 

dependendo da direção escolhida. Consequentemente, para descrever totalmente a 

estrutura de informação de um item, muitos gráficos de informação são necessários. 

Para o cálculo da superfície de informação do teste, que é dada pela soma da 

superfície de informação de todos os itens que compõem o instrumento, também há 

uma complicação adicional, uma vez que a direção considerada no espaço θ deve ser 

a mesma para todos os itens. Maiores detalhes sobre as superfícies de informação do 

item e do teste para os modelos multidimensionais da TRI podem ser encontrados em 

Reckase (2009). 

 

4.3.2.2.1 Análise fatorial 
 

Os modelos da TRIM possuem uma relação bastante forte com a Análise 

Fatorial (AF), que é a técnica estatística tradicionalmente empregada no estudo da 

dimensionalidade dos instrumentos. Porém, quando as variáveis a serem analisadas 

não são contínuas, como é o caso dos itens de um instrumento de avaliação, a TRIM 

oferece abordagens mais adequadas para o estudo da dimensionalidade do que 

aquelas mais comumente encontradas na literatura. Assim, a seguir discutiremos as 

características dessa técnica. 

AF é um nome genérico dado a uma classe de métodos estatísticos 

multivariados cujo propósito principal é avaliar a estrutura subjacente de um conjunto 

de dados. Em termos gerais, a AF analisa a estrutura das inter-relações (na maioria 
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das vezes, usando as correlações) entre um grande número de variáveis, definindo 

um conjunto de dimensões latentes comuns, os chamados fatores (Hair et al., 2009). 

Uma AF pode ser do tipo exploratório ou confirmatório. A AF exploratória (AFE), 

como o próprio nome já indica, é uma técnica exploratória, utilizada quando não se 

tem, a priori, nenhuma informação sobre a estrutura dos dados. A AFE é referida como 

uma técnica de redução de dados. 

Muitas vezes, a solução inicial encontrada pela AFE, ou seja, o conjunto de 

fatores que é definido, pode ser de difícil interpretação, e então podem ser realizadas 

rotações espaciais desses fatores numa tentativa de melhorar sua compreensão. 

Essas rotações podem ser de dois tipos: ortogonais, utilizadas no caso em que não 

há correlação entre os fatores (sendo as mais conhecidas a varimax e a quartimax) 

ou oblíquas, quando deseja-se considerar a existência de correlação entre os fatores 

(sendo as mais conhecidas a oblimin e a promax). 

Já a AF confirmatória (AFC) é empregada nas situações em que há alguma 

informação prévia sobre a real estrutura dos dados, baseada em suporte teórico ou 

em pesquisas anteriores, e então deseja-se confirmar o grau de ajuste dos dados 

observados à teoria já existente. 

Assim, a AFC é primariamente um método utilizado para avaliar a validade de 

construto das medidas e não para a redução de dados. A validade de construto é 

reforçada se a estrutura fatorial da escala é consistente com os construtos que o 

instrumento se propõe a medir. Adicionalmente, a AFC confirmatória permite testar o 

ajuste relativo a modelos fatoriais concorrentes. Esse tipo de análise é de grande valor 

no processo de revisão e refinamento de instrumentos de avaliação e suas estruturas 

fatoriais. 

Cabe destacar que a AFC é um procedimento bastante utilizado em outra 

metodologia estatística que também investiga variáveis latentes, conhecida como 

Modelagem de Equações Estruturais. 

Assim como existem dois tipos de AF, também temos dois métodos de conduzir 

uma AF, que diferem entre si pela maneira como a informação contida no conjunto de 

dados é considerada, conforme discutiremos a seguir. 

Tradicionalmente, numa AF a informação sobre as inter-relações entre as 

variáveis é baseada na matriz de correlação. Quando essas variáveis são contínuas, 

a correlação é estimada pelo coeficiente de correlação de Pearson. Porém, no caso 

de variáveis dicotômicas ou politômicas, o uso desse coeficiente torna-se inapropriado 
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e então, devem ser utilizadas, respectivamente, a correlação tetracórica e a correlação 

policórica, específicas para esses tipos de variável. Ambas são mais complexas do 

que a correlação de Pearson, uma vez que não podem ser obtidas por meio de 

fórmulas fechadas. Mas todos esses tipos de AF, que são baseadas numa matriz de 

correlação, são métodos clássicos, conhecidos como métodos de AF de informação 

restrita. 

Pensando numa alternativa que considerasse toda a informação empírica 

contida num instrumento, e não apenas as correlações duas a duas entre cada item, 

Bock e Aitkin (1981) e Bock et. al. (1988) propuseram os métodos de AF de 

Informação Plena (AFIP). Essa técnica, desenvolvida no contexto da TRIM, oferece 

inúmeras vantagens sobre os métodos convencionais. A denominação “informação 

plena” – ou completa, decorre da utilização do vetor completo de respostas de cada 

indivíduo. A AFIP proporciona tratamento específico aos casos de omissão de 

resposta e é capaz de contornar problemas matemáticos como a questão da inversão 

de matrizes que não são positivas definidas. Além disso, o uso da AFIP também 

possibilita a realização de um teste estatístico para verificar a dimensionalidade do 

instrumento, fornecendo a significância estatística da contribuição do último fator 

adicionado ao modelo. Cabe ressaltar que, em geral, as cargas fatoriais obtidas por 

meio da AFIP tendem a ser ligeiramente mais infladas do que aquelas obtidas pelos 

métodos clássicos. 

Neste trabalho, iremos utilizar a técnica de AFIP. 

 

4.3.2.2.2 Relações entre as dimensões latentes 
 

Há vários modelos plausíveis para se descrever a estrutura fatorial de um 

instrumento de medida. Basicamente, é preciso considerar dois aspectos principais: o 

número de dimensões latentes avaliadas pelo instrumento e a relação entre essas 

dimensões. A compreensão das diferenças entre os diversos tipos de modelos 

multidimensionais torna-se mais fácil com o uso de representação gráfica. Assim, 

apresentamos alguns exemplos de estruturas multidimensionais na Figura 6, a seguir. 

O modelo A representa um modelo unidimensional. O modelo B representa um 

modelo com mais de um fator, com as dimensões não correlacionadas entre si. Já o 

modelo C representa um modelo com mais de um fator, mas com as dimensões 

correlacionadas entre si e o modelo D é o Modelo Bifatorial. 
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Modelo A Modelo B 

  

Modelo C Modelo D 

  

Fonte: adaptado de Reise et al. (2007). 

Figura 6. Exemplos de diferentes estruturas fatoriais. 
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O modelo com um único fator é o mais simples e o mais restritivo, uma vez que 

todos os itens devem medir um único traço latente. O modelo B representa um caso 

trivial de multidimensionalidade e, na prática, é de fácil solução, uma vez que assumir 

que as dimensões não são correlacionadas equivale e ajustar modelos 

unidimensionais para cada subescala. Se as dimensões latentes apresentam alguma 

correlação entre si, temos a estrutura fatorial representada pelo modelo C, que é um 

exemplo de modelo multidimensional não hierárquico. É importante notar que, no caso 

em que a correlação entre os fatores se aproxima de um, um modelo unidimensional 

pode fornecer um ajuste mais adequado aos dados. Finalmente, o modelo D é um tipo 

especial de modelo multidimensional hierárquico que possui um fator geral e dois ou 

mais fatores específicos. Esse modelo será discutido em detalhes na próxima seção. 

Cabe ressaltar que a Figura 6 não pretende ser exaustiva. Existem outras 

possibilidades de estruturas fatoriais, como por exemplo, os modelos hierárquicos de 

segunda ordem − ou de ordem superior − da TRIM. 

 

4.3.2.2.3 Modelo Bifatorial 
 

O Modelo Bifatorial é um modelo da TRIM que assume a existência de um fator 

geral – também chamado de fator primário – que envolve todos os itens, e dois ou 

mais fatores específicos – também chamados de fatores secundários – independentes 

entre si. Observando a Figura 6, apresentada anteriormente, verifica-se que o Modelo 

Bifatorial é um modelo de carregamento complexo, ou seja, de dimensionalidade 

dentro de cada item, e com restrições que o tornam também um modelo de 

dimensionalidade entre itens. 

Gibbons e Hedeker (1992) e Gibbons et al. (2007) generalizaram modelos 

desenvolvidos originalmente para variáveis contínuas, no contexto da AF, e 

propuseram modelos bifatoriais para dados dicotômicos e politômicos, 

respectivamente. 

O fator geral de um Modelo Bifatorial representa o traço latente definido de 

forma mais ampla (por exemplo, qualidade de vida), enquanto os fatores secundários 

representam domínios conceitualmente mais específicos do traço latente. Os fatores 

específicos são ortogonais entre si e em relação ao fator geral. Cada fator específico 

representa a variância comum dada pelo grupo de variáveis que o compõem, além 

daquela medida pelo fator geral, dada pelo instrumento como um todo. Assim, os 
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fatores específicos representam desvios ou pontuações residuais do construto além 

da pontuação geral medida pelo fator primário, o que é, por exemplo, uma situação 

bastante comum em instrumentos compostos por subescalas. Desse modo, vários 

autores recomendam o ajuste desse tipo de modelo para que seja feita uma 

interpretação correta da pontuação de subescalas. 

 

Modelo Bifatorial Logístico de 2 Parâmetros e Modelo Bifatorial de 

Resposta Gradual 

 

O Modelo Bifatorial Logístico de 2 Parâmetros (bifac-ML2) é um caso particular 

do multi-ML2. Logo, é dado pela mesma expressão matemática, com a diferença de 

que agora, para um dado item i , a parte  (𝒂𝑖𝜽𝑗
′ + 𝑑𝑖)  da equação se reduz a: 

(𝒂𝑖𝜽𝑗
′ + 𝑑𝑖) = 𝑎𝑖𝑔𝜃𝑗𝑔 + 𝑎𝑖𝑠𝜃𝑗𝑠 + 𝑑𝑖 

Analogamente, o Modelo Bifatorial de Resposta Gradual (bifac-MRG) também 

é um caso particular do multi-MRG, de maneira que podemos escrever: 

(𝒂𝑖𝜽𝑗
′ + 𝑑𝑖,𝑘) = 𝑎𝑖𝑔𝜃𝑗𝑔 + 𝑎𝑖𝑠𝜃𝑗𝑠 + 𝑑𝑖,𝑘 

Essas simplificações são possíveis pois todos os itens possuem um parâmetro 

de discriminação associado ao fator geral e outro parâmetro de discriminação 

associado a apenas um dos fatores específicos. Ou seja, no caso de p dimensões 

latentes, há apenas um dos (p-1) parâmetros de discriminação ai associados aos 

fatores específicos que é diferente de zero. 

Cabe ressaltar que o vetor de traços latentes do indivíduo j , dado por 𝜽𝑗 , tem 

p elementos: um referente ao traço geral e (p-1) referentes aos fatores específicos. 

 

4.3.2.2.3.1 O uso do Modelo Bifatorial na avaliação da dimensionalidade 
 

Nas duas últimas décadas, o Modelo Bifatorial tem sido uma ferramenta 

bastante popular na literatura para a avaliação da dimensionalidade. Além de ser um 

dos modelos mais utilizados em AFC, outros usos também têm sido propostos para 

ele, em razão das diversas medidas que podem ser obtidas a partir do ajuste desse 

modelo. Ao longo desta seção, discutiremos esses usos e medidas. 
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Quando ajustamos um modelo unidimensional a dados multidimensionais 

estamos, em alguma medida, afetando as estimativas dos parâmetros. Mas, o quanto 

a qualidade do ajuste é comprometida, varia de um caso para o outro, e dependerá 

de características específicas do estudo em questão. A necessidade de avaliar esse 

tipo de situação motivou o desenvolvimento de procedimentos para determinar a 

existência da anteriormente já comentada unidimensionalidade essencial, que é 

verificada quando um conjunto de itens não são estritamente unidimensionais, mas 

são "unidimensionais o suficiente” para que o ajuste de um modelo unidimensional 

resulte em estimativas para os parâmetros dos itens e para o traço latente que não 

sejam seriamente distorcidas pelo grau de multidimensionalidade existente nos dados. 

Dentre os procedimentos para a avaliação da unidimensionalidade essencial, 

um dos mais populares na literatura recente é a utilização de medidas associadas ao 

Modelo Bifatorial, que serão apresentadas a seguir. De um modo geral, a ideia é que 

se os dados têm uma estrutura bifatorial e, portanto, são multidimensionais por 

definição, então é preciso avaliar a força relativa do fator geral frente aos demais para 

determinar se os parâmetros podem ser estimados com um mínimo de viés (aqui, um 

parâmetro sem viés – ou não enviesado – é um parâmetro estimado sob o modelo 

unidimensional que é igual ao parâmetro do fator geral do Modelo Bifatorial). 

 

Coeficiente Ômega 

 

O coeficiente Ômega (𝜔) é uma medida de confiabilidade, semelhante ao 

coeficiente α de Cronbach, definida para dados multidimensionais com estrutura 

bifatorial (Zinbarg et al., 2005). Ele pode ser calculado tanto para o fator geral: 

𝜔 =
(∑ 𝜆𝐺)2 + (∑ 𝜆𝑆1)2 + ⋯ + (∑ 𝜆𝑆𝑝)

2

(∑ 𝜆𝐺)2 + (∑ 𝜆𝑆1)2 + ⋯ + (∑ 𝜆𝑆𝑝)
2

+ ∑(1 − ℎ2)
 

como para os fatores específicos: 

𝜔𝑆𝑘 =
(∑ 𝜆𝐺)2 + (∑ 𝜆𝑆𝑘)2

(∑ 𝜆𝐺)2 + (∑ 𝜆𝑆𝑘)2 + ∑(1 − ℎ2)
 

sendo que 𝜆𝐺 são as cargas fatoriais no fator geral, 𝜆𝑆 são as cargas fatoriais nos 

fatores específicos e a quantidade (1 − ℎ2) é a especificidade, ou seja, é a parcela da 

variância dos dados que não pode ser explicada pelo fator. 



41 
 

 

Coeficiente Ômega Hierárquico 

 

O coeficiente Ômega Hierárquico (𝜔𝐻) também é um índice de confiabilidade 

adequado para dados multidimensionais com estrutura bifatorial e também pode ser 

definido para o fator geral e para os fatores específicos. O coeficiente 𝜔𝐻 do fator geral 

reflete a porcentagem de variância no escore total que pode ser atribuída às 

diferenças individuais no fator geral. Já o coeficiente 𝜔𝐻𝑠 para as dimensões 

específicas é um índice que reflete a proporção de variância na pontuação da 

subescala após se considerar a variabilidade atribuída ao fator geral (Reise et al., 

2013). Para o fator geral, pode ser escrito como: 

𝜔𝐻 =
(∑ 𝜆𝐺)2

(∑ 𝜆𝐺)2 + (∑ 𝜆𝑆1)2 + ⋯ + (∑ 𝜆𝑆𝑝)
2

+ ∑(1 − ℎ2)
 

 

e para os fatores específicos é dado por: 

𝜔𝐻𝑠𝑘 =
(∑ 𝜆𝑆𝑘)2

(∑ 𝜆𝐺)2 + (∑ 𝜆𝑆𝑘)2 + ∑(1 − ℎ2)
 

 

Quando 𝜔𝐻 é alto (> 0,80), podemos considerar as pontuações totais como 

sendo "essencialmente unidimensionais”, no sentido de que sua variação é 

influenciada principalmente por uma única fonte. Essa, no entanto, não é a 

"dimensionalidade" dos dados. Assim, 𝜔𝐻 não deve ser interpretado como um 

indicador da força do fator geral. 

 

ECV – Explained Common Variance 

 

O índice ECV é a proporção de toda a variância comum explicada pelo fator 

geral, numa estrutura de dados bifatorial. Para os fatores específicos do modelo, o 

𝐸𝐶𝑉𝑠 calcula a força de um fator específico em relação a todas as variâncias 

explicadas, de todos os itens, mesmo aqueles que não carregam no fator específico 

de interesse (Stuckey e Edelen, 2015). Para o fator geral esse índice é dado por: 

𝐸𝐶𝑉 =
∑ 𝜆𝐺

2

∑ 𝜆𝐺
2 + ∑ 𝜆𝑆1

2 + ⋯ + ∑ 𝜆𝑆𝑝
2  
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e para os fatores específicos é dado por: 

𝐸𝐶𝑉𝑆𝑘 =
∑ 𝜆𝑆𝑘

2

∑ 𝜆𝐺
2 + ∑ 𝜆𝑆1

2 + ⋯ + ∑ 𝜆𝑆𝑝
2  

 

I-ECV – Item Explained Common Variance 

 

O ECV também pode ser calculado no nível dos itens, para identificar a 

porcentagem da variação comum do item atribuível a uma dimensão geral, o I-ECV. 

De acordo com Stucky et al. (2013) o I-ECV "fornece até que ponto as respostas de 

um item são explicadas pela variação na dimensão geral latente apenas e, portanto, 

atua como uma avaliação da unidimensionalidade no nível individual do item". Stucky 

e Edelen (2015) sugerem que esse índice pode ser usado para selecionar itens 

quando o objetivo é criar uma medida mais unidimensional. Especificamente, eles 

afirmam que a seleção de itens com cargas fatoriais altas no fator geral e com I-ECV 

"maior do que 0,80 ou 0,85 normalmente resultará em um conjunto de itens bastante 

unidimensional, que reflete o conteúdo da dimensão geral". Com relação ao fator 

geral, esse índice pode ser escrito como: 

𝐼-𝐸𝐶𝑉 =
𝜆𝐺

2

𝜆𝐺
2 + 𝜆𝑆1

2 + ⋯ + 𝜆𝑆𝑝
2  

e para os fatores específicos é dado por: 

𝐼-𝐸𝐶𝑉𝑆𝑘 =
𝜆𝑆𝑘

2

𝜆𝐺
2 + 𝜆𝑆1

2 + ⋯ + 𝜆𝑆𝑝
2  

 

PUC – Percent Uncontaminated Correlations 

 

O índice PUC representa a porcentagem dos termos de covariância que 

refletem apenas a variância da dimensão geral. É dado por: 

 

𝑃𝑈𝐶 = 1 −
número de correlações entre os itens dentro dos fatores específicos

número total de correlações
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RPB – Relative Parameter Bias 

 

O RPB é uma medida de viés dada pela diferença entre a carga fatorial de um 

item na solução unidimensional e sua carga fatorial geral no Modelo Bifatorial, dividida 

pela carga fatorial geral do Modelo Bifatorial. O RPB é calculado para cada item e, em 

seguida, também é calculado o RPB médio, a partir dos valores individuais absolutos. 

Segundo Rodriguez et al. (2016), um RPB médio inferior a 10 ou 15% é aceitável 

quando o objetivo é avaliar a dimensionalidade essencial de um conjunto de itens. 

 

A utilização conjunta dessas medidas 

 

O ECV é considerado uma ferramenta simples para a determinação do grau de 

unidimensionalidade essencial. Porém, mais adequado do que interpretar o ECV 

isoladamente, é avaliar esse índice levando em consideração a estrutura geral dos 

dados. Reise et al. (2013) mostraram que o viés das estimativas dos parâmetros está 

diretamente relacionado ao ECV que, por sua vez, é moderado pelo PUC. 

Quando o PUC aumenta (> 0,80), a magnitude do valor de ECV torna-se cada 

vez menos importante na determinação do potencial de viés, de modo que, quando 

PUC é muito alto (> 0,90), mesmo valores baixos de ECV podem levar a estimativas 

não enviesadas. Por definição, o valor de PUC será maior quando existirem muitos 

fatores específicos com um número pequeno de itens por fator. Quanto menores os 

fatores do grupo, mais correlações são influenciadas por apenas uma única variável 

latente. Assim, quando o PUC é alto, as estimativas das cargas fatoriais no modelo 

unidimensional devem estar próximas aos verdadeiros carregamentos no fator geral 

do Modelo Bifatorial e, consequentemente, os coeficientes estruturais devem ser 

estimados com mais precisão. 

Rodriguez et al. (2015) sugerem que quando ECV e PUC são ambos maiores 

dos que 0,70 “o viés relativo será leve, e a variação comum pode ser considerada 

essencialmente unidimensional”. 

Por outro lado, Reise et al. (2013) afirmam que "quando PUC<0,80 , ECV>0,60 

e 𝜔𝐻>0,70 , a presença de alguma multidimensionalidade não é severa o suficiente 

para desqualificar a interpretação do instrumento como basicamente unidimensional". 
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Assim, dada a possibilidade do cálculo de todas essas medidas, vários usos 

têm sido propostos para o Modelo Bifatorial, tais como: a criação de escalas 

unidimensionais ou de escalas unidimensionais curtas a partir de um instrumento 

multidimensional; o desenvolvimento de escalas unidimensionais a partir de vários 

instrumentos que avaliam o mesmo traço latente e, ainda, como método para extrair 

ou maximizar a informação de instrumentos tradicionalmente já utilizados. 

É relativamente fácil encontrar exemplos onde os autores verificaram que um 

modelo multidimensional se ajustava melhor aos dados, mas concluíram que um 

modelo unidimensional também seria adequado (Ackerman et al., 2012; Immekus, 

Imbrie, 2008; Reise et al., 2007; Reise et al., 2013; Yang, Jones, 2008). 

 

4.4 Capacidade funcional x TRI 
 

Há diversas maneiras de se avaliar a capacidade funcional. Nos estudos 

epidemiológicos é frequente considerar a habilidade para realizar ABVD, e/ou AIVD 

e/ou atividades relacionadas à mobilidade. Mas além desses componentes físicos, a 

capacidade funcional também é afetada por componentes mentais e do 

relacionamento social do indivíduo. 

Na área de saúde, existem diversos instrumentos bastante conhecidos para 

avaliar os aspectos relacionados à capacidade funcional. A maioria deles já é utilizada 

há bastante tempo e faz uso da TCM. Porém, uma abordagem alternativa para estimar 

a funcionalidade, e que vem ganhando espaço nos últimos anos, é a TRI. 

Um instrumento bastante utilizado para avaliar a qualidade de vida, com foco 

na saúde, o SF-36 − The Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey 

apresenta um domínio de capacidade funcional, composto por 10 itens. Uma revisão 

da literatura existente sobre a utilização da TRI na avaliação de medidas de 

capacidade funcional revelou que inúmeros estudos internacionais recentes fazem a 

avaliação da capacidade funcional por meio da análise desses 10 itens do SF-36. 

Além do SF-36, outros instrumentos para avaliar a funcionalidade têm sido 

analisados por meio de diferentes modelos da TRI, em estudos com objetivos bastante 

diversos. Por exemplo, Martin et al. (2007) compararam as medidas de capacidade 

funcional obtidas a partir dos 10 itens do SF-36, do MHAQ − Modified Health 

Assessment Questionnaire e de uma combinação dos dois instrumentos proposta a 

partir do ajuste do Modelo de Créditos Parciais da TRI e chegaram à conclusão que a 
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combinação das duas escalas fornece um instrumento de medida com melhores 

propriedades psicométricas do que os dois instrumentos originais. 

Hays et al. (2007) avaliaram o ajuste do Modelo de Resposta Gradual a 15 itens 

de capacidade funcional respondidos pelos participantes do MOS − Medical Outcomes 

Study. Já Farin et al. (2007) discutem as propriedades psicométricas de um 

instrumento baseado na CIF e desenvolvido a partir do Modelo de Créditos Parciais 

da TRI. 

O Modelo de Créditos Parciais também foi usado por ten Klooster et al. (2013) 

para estudar a equivalência entre o domínio de capacidade funcional da escala SF-36 

e o domínio de incapacidade da escala HAQ − Health Assessment Questionnaire em 

pacientes com artrite reumatoide. 

Schalet et al. (2015) usaram o Modelo de Resposta Gradual para estabelecer 

uma equivalência entre três escalas para avaliar a capacidade funcional: o domínio 

de incapacidade da HAQ, o domínio de capacidade funcional da escala SF-36 e o 

domínio de capacidade funcional da PROMIS − Patient Reported Outcomes 

Measurement Information System. Analogamente, Cook et al. (2015) também 

utilizaram o Modelo de Resposta Gradual para estabelecer uma equivalência entre 

três escalas, mas nesse estudo o domínio de interesse foi o componente da dor. As 

escalas avaliadas foram: a dimensão interferência da dor da BPI − Brief Pain Inventory, 

o domínio da dor da SF-36 e a dimensão interferência da dor da PROMIS. 

Wu et al. (2017) utilizam o Modelo de Resposta Gradual para investigar a 

presença de DIF no domínio de capacidade funcional e no domínio de saúde mental 

da escala SF-36 para as três classes latentes de respondentes do Estudo 

Multicêntrico Canadense de Osteoporose. 

No Brasil também existem vários estudos que utilizam a TRI para avaliar a 

capacidade funcional ou outras medidas associadas a ela. Verificamos que muitos 

deles são baseados nas informações contidas na PNAD − Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios. Por exemplo, Mambrini (2009) propôs a construção de uma 

medida para avaliação do estado de saúde da população de 20 anos ou mais no 

Brasil, com base na TRI e nas informações do Suplemento Saúde da PNAD 2003. 

Castro et al. (2010) utilizaram o Modelo de Resposta Gradual da TRI para 

avaliar a intensidade de sintomas depressivos por meio do BDI − Beck Depression 

Inventory. Cúri et al. (2011) propuseram um modelo da TRI para avaliar questionários 
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com itens constrangedores, muito comuns em instrumentos da área da Psiquiatria 

para medir depressão, ansiedade e fobias. 

Beltrão et al. (2013) também utilizaram o Suplemento Saúde das PNADs 1998, 

2003 e 2008 para desenvolver um indicador de capacidade funcional para a população 

idosa (60 anos ou mais). No estudo, foi ajustado o Modelo de Créditos Parciais da TRI 

aos sete quesitos sobre mobilidade do instrumento. 

O Modelo Logístico de 2 Parâmetros da TRI foi utilizado por Oliveira (2013) 

para desenvolver uma medida do grau de orientação à atenção primária à saúde dos 

serviços do município de Porto Alegre, a partir da experiência dos usuários adultos 

que responderam ao instrumento PCATool − Primary Care Assessment Tool. Nesse 

estudo também foi proposta uma versão reduzida do PCATool-Brasil e analisada sua 

validade e confiabilidade. 

César et al. (2015) utilizaram o Modelo de Resposta Gradual para avaliar os 21 

itens sobre capacidade funcional em idosos (60 anos ou mais) que responderam ao 

Inquérito de Saúde da Região Metropolitana de Belo Horizonte de 2010. 

A variável resposta do estudo de Nascimento (2016) foi o índice de mobilidade 

física dos idosos (60 anos ou mais), criado a partir do ajuste do Modelo de Resposta 

Gradual a cinco itens das PNADs 1998, 2003 e 2008. 

E mais recentemente, Lima et al. (2017) novamente utilizam os sete itens 

presentes na PNAD 2008 para a construção de um índice de capacidade funcional 

para os idosos (60 anos ou mais) por meio do Modelo de Créditos Parciais 

Generalizados da TRI. 

 

4.5 Qualidade de vida x TRI 
 

Avaliar a qualidade de vida é uma prática que nos últimos anos tem sido cada 

vez mais incorporada à área de saúde. As investigações deixaram de ser baseadas 

apenas nas impressões dos médicos e nos parâmetros fisiológicos para incorporar 

também a perspectiva do próprio paciente. A qualidade de vida vem sendo inclusive 

utilizada como desfecho em ensaios clínicos e como medida de efetividade e de 

qualidade dos cuidados em saúde. 

A avaliação da qualidade de vida é de suma importância para garantir um 

conhecimento mais amplo sobre o efeito da doença no indivíduo e assim, melhorar os 

tratamentos clínicos já existentes, especialmente para as doenças crônicas. Também 
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tem utilidade prática na triagem e monitoramento dos problemas de saúde. Assim, 

pode-se dizer que essa medida se tornou um importante atributo na formulação de 

políticas públicas de saúde (Fitzpatrick et al., 1992). 

Atualmente, existem diversos instrumentos utilizados para avaliar qualidade de 

vida. Alguns são bastante genéricos, outros mais específicos, desenvolvidos com foco 

em determinada faixa etária, ou numa particular condição de saúde, etc. Mas o que 

esses instrumentos têm em comum é que a maioria deles é constituída por diferentes 

domínios ou dimensões, que são blocos de itens relacionados que se referem a um 

determinado aspecto do comportamento ou da experiência que está sendo medida 

(Guewehr, 2007). 

Tradicionalmente, os instrumentos para avaliar qualidade de vida utilizam 

apenas técnicas derivadas da TCM. Entretanto, nas últimas décadas a TRI vem 

ganhando destaque nesse tipo de avaliação, especialmente nos aspectos da 

qualidade de vida relacionados à saúde (em inglês, HRQOL − Health Related Quality 

of Life). 

Por exemplo, podemos citar Prieto et al. (2003), que propõem a redução do 

número de itens de um instrumento utilizado na área de HRQOL − composto 

originalmente por 38 itens, − comparando o Modelo de Rasch da TRI e técnicas 

derivadas da TCM. Por meio da TCM eles obtêm um instrumento com 20 itens (em 

quatro dimensões) e pela TRI um instrumento com 22 itens (em 2 dimensões) e 

discutem as propriedades psicométricas dessas duas versões reduzidas. 

van der Heijdent et al. (2003) avaliam a dimensionalidade e a confiabilidade das 

subescalas do instrumento SF-36 por meio de um modelo não-paramétrico da TRI, a 

escala de Mokken, e chegam à conclusão que as subescalas têm boa confiabilidade 

e podem ser consideradas unidimensionais. 

Noerholm et al. (2004) fizeram um estudo para estimar valores de referência da 

versão abreviada da WHOQOL − World Health Organization Quality of Life, a 

WHOQOL-bref, para a população dinamarquesa. Para tanto, optaram por considerar 

os itens de maneira dicotômica e então ajustaram um Modelo Logístico de 2 

Parâmetros da TRI a cada um dos quatro domínios da escala. Eles também avaliaram 

o ajuste de cada domínio com o Modelo de Rasch, mas não obtiveram bons 

resultados. 
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Chen et al. (2006) utilizaram uma escala de qualidade de vida relacionada à 

saúde, composta por 17 itens distribuídos em quatro domínios, para comparar o 

Modelo Bifatorial e um modelo de segunda ordem da TRIM. Os autores concluíram 

que o Modelo Bifatorial se ajustou melhor aos dados, discutiram as propriedades e 

apontaram as vantagens desse modelo para a análise da qualidade de vida. Num 

estudo semelhante, Gibbons et al. (2007) investigaram a estrutura fatorial de uma 

escala para mensurar qualidade de vida em pessoas com doenças mentais crônicas. 

A análise desse instrumento, composto por 35 itens dispostos em sete domínios, foi 

usada para ilustrar as propriedades gerais do Modelo Bifatorial, e em particular, para 

discutir os métodos de estimação dos parâmetros sob esse modelo. 

Um estudo para analisar a relação entre indicadores de HRQOL e fatores de 

risco para a saúde foi conduzido por Jiang e Hesser (2009), que utilizaram o Modelo 

Logístico de 2 Parâmetros da TRI. Os melhores preditores encontrados para uma 

baixa HRQOL foram baixa renda, incapacidade de trabalhar, desemprego, tabagismo, 

falta de exercício físico, asma, obesidade e incapacidade. Vahedi (2010) também 

investigou HRQOL por meio da TRI. No seu trabalho, ele empregou o Modelo de 

Resposta Gradual para examinar as propriedades psicométricas da WHOQOL-bref. 

Após um estudo piloto do grupo WHOQOL para desenvolver um módulo 

específico para medir a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual, 

Fang et al. (2011) investigaram se a escala Likert de resposta com 5 pontos deveria 

ser alterada para uma escala de 3 pontos, quando utilizada nesse particular grupo de 

indivíduos. As análises foram baseadas no Modelo de Créditos Parciais da TRI e na 

TCM e os pesquisadores chegaram à conclusão que uma escala de 3 pontos poderia 

ser usada, uma vez que a redução não implicou em declínio da validade nem da 

confiabilidade. 

Em outro estudo, Fang et al. (2012) propuseram três abordagens envolvendo 

combinações de análise de regressão, TCM e TRI para desenvolver versões mais 

curtas da WHOQOL-OLD, que é o módulo da WHOQOL específico para os idosos. 

Com relação à TRI, foram ajustados dois modelos: o Modelo de Créditos Parciais e o 

Modelo de Respostas Gradual. Cada uma das três abordagens resultou em uma 

escala diferente, com seis itens cada. Análises psicométricas das escalas propostas 

indicaram que elas continham os melhores itens do módulo original, com boa 

consistência interna e validade de critério. 
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Um estudo realizado para avaliar dados de HRQOL na população francesa foi 

proposto por Hardouin et al. (2012). Foram consideradas as dimensões de saúde 

geral, saúde mental e capacidade funcional do SF-36. O Modelo de Créditos Parciais 

da TRI foi utilizado para verificar a existência de DIF entre idade, gênero, região de 

residência e anos de estudo. Poucos casos de DIF foram detectados entre idade e 

sexo, porém resultados já conhecidos foram novamente verificados: a diminuição da 

HRQOL com a idade e piores valores para as mulheres. Também foram observadas 

diferenças entre as regiões, com melhores valores médios da HRQOL em Paris e 

também no oeste e no sul da França. 

Com o objetivo de construir um instrumento para avaliar HRQOL em pacientes 

com doença neuromuscular progressiva, Dany et al. (2015) utilizaram o modelo não-

paramétrico da escala de Mokken, além de técnicas derivadas da TCM. Eles partiram 

de 64 itens elaborados durante o desenvolvimento da WHOQOL-bref e obtiveram um 

instrumento com boas propriedades psicométricas, composto por dois itens gerais e 

24 itens pertencentes a três domínios diferentes. 

O desenvolvimento de um banco de itens intercultural para medir a qualidade 

da vida relacionada à saúde mental em pacientes com esclerose múltipla foi a 

proposta do trabalho de Michel et al. (2015). Para tanto, eles ajustaram o Modelo de 

Créditos Parciais da TRI a um conjunto inicial de 67 itens: 36 itens provenientes do 

SF-36 e 31 do MusiQOL − Multiple Sclerosis International Quality of Life e chegaram 

a um instrumento reduzido com 22 itens, que demonstrou possuir boas propriedades 

psicométricas. 

No Brasil, temos o estudo de Guewehr (2007), que comparou o uso do Modelo 

Logístico de 2 Parâmetros da TRI com métodos tradicionais de análise de 

instrumentos para avaliação da qualidade de vida: a TCM e a análise fatorial. Ela 

avaliou as escalas WHOQOL-100, WHOQOL-bref e EQVF − Escala de Qualidade de 

Vida de Flanagan e observou altas correlações (todas maiores ou iguais a 0,94) entre 

os escores obtidos pelos métodos tradicionais e os traços latentes obtidos pela TRI, 

concluindo, portanto, que os resultados encontrados não diferiram significativamente, 

e corroborando a TRI como um método promissor para a avaliação da qualidade de 

vida. 

Já o trabalho de Testa et al. (2019) propôs a criação de uma escala de 

qualidade de vida para profissionais de educação física. Para tanto, os autores 

ajustaram o Modelo de Resposta Gradual da TRI aos itens da WHOQOL-bref e então 
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definiram e interpretaram qualitativamente uma escala com 5 níveis de qualidade de 

vida. Assim, a contribuição desse estudo não foi o desenvolvimento de um novo 

instrumento, mas sim a interpretação de alguns pontos da escala de traço latente. Ou 

seja, os resultados da WHOQOL-bref puderam ser analisados não apenas por seu 

escore numérico, mas também ganharam um significado prático em termos do 

construto qualidade de vida. 

No próximo capítulo, faremos a apresentação detalhada da metodologia 

utilizada neste trabalho. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Caracterização do estudo 
 

Os dados utilizados neste estudo são provenientes de um recorte transversal 

de um estudo epidemiológico observacional maior, do tipo coorte prospectiva. 

Seguindo desenho semelhante ao projeto EPIDOSO original, o EPIDOSO II 

também foi um estudo longitudinal, de base populacional, no qual os participantes 

foram avaliados em duas ondas. Para o projeto EPIDOSO II, os idosos (a partir de 60 

anos) residentes no bairro da Vila Clementino, na zona sul de São Paulo, foram 

recenseados a partir de 2007 e no ano seguinte passaram por um inquérito domiciliar. 

Todos os 1.498 entrevistados foram convidados a participar do projeto, conduzido pelo 

Centro de Estudos do Envelhecimento da UNIFESP. Aqueles que aceitaram foram 

incluídos na linha de base dessa coorte. A partir de 2012, os participantes dessa 

primeira onda começaram a ser reavaliados, seguindo o mesmo protocolo inicial. 

Devido à grande quantidade de informação decorrente do seguimento da coorte 

acompanhada pelo projeto, na data do início deste trabalho apenas os dados 

referentes à primeira avaliação haviam sido digitalizados e consistidos. Assim, os 

dados considerados no presente estudo serão aqueles referentes à avaliação inicial 

desses idosos, ou seja, coletados na primeira onda do projeto EPIDOSO II.  

 

5.2 População e amostra 
 

A população à qual este estudo se refere são os idosos residentes no bairro da 

Vila Clementino, na zona sul da cidade de São Paulo. Esse bairro pertence ao distrito 

da Vila Mariana, que é caracterizado por ser uma região de renda média e alta. 

Já a amostra foi composta pelos idosos (indivíduos com 60 anos ou mais no 

recenseamento feito em 2007) que aceitaram participar do projeto EPIDOSO II, ou 

seja, que compareceram ao Centro de Estudos do Envelhecimento e foram 

submetidos à AGGA. Além disso, só foram considerados os casos cujas informações 

referentes à avaliação inicial já se encontravam disponibilizadas nas bases de dados 

do projeto em abril de 2018. 
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5.3 Aspectos éticos 
 

Todos os dados e informações utilizados neste trabalho foram coletados no 

âmbito do projeto de pesquisa “Projeto EPIDOSO II – Estudo longitudinal populacional 

com idosos do município de São Paulo”, que obteve aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa – CEP da UNIFESP em 30 de novembro de 2007 (CEP 0843/07). A carta 

de permissão para uso de dados secundários, bem como o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE do estudo original encontram-se, respectivamente, nos 

Anexos 2 e 3. 

Já este projeto de pesquisa, com objetivos definidos e apresentados 

anteriormente, foi submetido e aprovado pelo CEP da UNIFESP em 24 de novembro 

de 2017, sob o n.º 2.396.851 (Anexo 1). 

 

5.4 Instrumentos de coleta de dados 
 

A AGGA realizada no projeto EPIDOSO II contemplou uma grande quantidade 

de variáveis de contexto, que serviram para a caracterização do perfil dos 

respondentes, além de diversas escalas já validadas e reconhecidas na literatura, 

abrangendo assim as várias dimensões pertinentes à avaliação global da capacidade 

funcional e à qualidade de vida do idoso. Os instrumentos aplicados na AGGA que 

foram objeto deste estudo são brevemente descritos a seguir. 

 

5.4.1 AVD 
 

O OARS – Older Americans Resources and Services é um programa de 

recursos e serviços para idosos, e foi resultado de trabalhos desenvolvidos, desde 

1972, na universidade Duke, nos Estados Unidos da América. A metodologia OARS 

foi desenvolvida para avaliar a capacidade funcional em cinco áreas fundamentais 

para a qualidade de vida do idoso: saúde física, saúde mental, independência na vida 

diária, vida social e situação financeira. E mede, ainda, a utilização e a necessidade 

percebida de vários tipos de serviços, o que permite a avaliação de programas de 

intervenção e a tomada de decisões fundamentadas sobre o impacto de recursos e 

serviços (Duke University, 1978). 
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O primeiro inquérito domiciliar visando traçar o perfil do idoso residente em 

zona urbana no Brasil foi realizado em São Paulo, em 1984. Para essa pesquisa foi 

desenvolvido o BOMFAQ – Brazilian OARS Multidimensional Functional Assessment 

Questionnaire, ou seja, o questionário brasileiro de avaliação funcional 

multidimensional, que é uma versão em língua portuguesa adaptada do OARS MFAQ 

– Multidimensional Functional Assessment Questionnaire (Ramos, 1987). 

Um dos instrumentos utilizados neste trabalho, na construção do escore de 

capacidade funcional dos idosos, é uma dimensão do BOMFAQ que trata das AVD e 

que foi validada no Brasil por Ramos et al (1993). 

Essa parte do questionário avalia a capacidade funcional por meio das ABVD 

e das AIVD e é composta por 15 itens, sendo 8 de ABVD (deitar/levantar da cama, 

comer, cuidar da aparência, andar no plano, tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro em 

tempo e subir um lance de escadas) e 7 de AIVD (medicar-se na hora, andar perto de 

casa, fazer compras, preparar refeições, cortar as unhas dos pés, sair de condução e 

fazer a limpeza da casa). Pergunta-se se o indivíduo tem alguma dificuldade para 

realizar cada uma dessas 15 atividades e tarefas do dia a dia e são oferecidas quatro 

categorias de resposta: sem dificuldade, com pouca dificuldade, com muita dificuldade 

e não realiza sozinho (esse instrumento é parte da AGGA do projeto EPIDOSO II e 

encontra-se no Anexo 4). 

Há mais de uma forma de analisar esse instrumento pelas técnicas de análise 

tradicional da TCM, mas a mais comum é considerar o escore de 0 a 15 dado pela 

soma de todos os itens respondidos com a categoria não realiza sozinho, ou seja, 

atribuir a pontuação 1 para essa categoria e 0 para as demais. 

 

5.4.2 SSM 
 

Outra dimensão do BOMFAQ considerada neste estudo, para a construção do 

escore de capacidade funcional dos idosos, foi a dimensão que trata de saúde mental. 

O SPES – Short Psychiatric Evaluation Schedule, um questionário de 15 itens 

projetado para detectar transtornos psiquiátricos em idosos, desenvolvido por Pfeiffer 

(1979), foi incluído na metodologia OARS e sua versão em língua portuguesa foi 

validada por Blay et al. (1988), resultando num instrumento de Screening de Saúde 

Mental (SSM). 
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Os itens que compõem esse instrumento exigem uma resposta simples, do tipo 

sim ou não (o SSM é parte da AGGA do projeto EPIDOSO II e encontra-se no Anexo 

4). A maneira tradicional de analisar essa escala pela TCM é considerar o escore de 

0 a 15 dado pela soma de todos os itens respondidos com a categoria de resposta 

mais desfavorável, ou seja, atribuir a pontuação 1 para a categoria que aponta para 

indícios de problemas de humor, depressão, etc. e 0 para as demais. 

 

5.4.3 GDS-15 
 

A primeira versão da GDS – Geriatric Depression Scale foi elaborada por 

Yesavage et al. (1983), e era composta por 30 itens. Posteriormente, Sheikh e 

Yesavage (1986) elaboraram uma versão reduzida com 15 itens para facilitar a sua 

aplicação. No Brasil, a GDS-15 foi validada pela primeira vez por Almeida OP e 

Almeida SA (1999) e, desde então, vem sendo bastante utilizada para rastrear 

depressão em idosos por ser um instrumento de fácil compreensão. 

Essa escala de depressão geriátrica foi o terceiro instrumento utilizado neste 

trabalho para a criação do escore de capacidade funcional. As 15 perguntas que 

compõem o instrumento exigem uma resposta do tipo sim ou não (a GDS-15 é parte 

da AGGA do projeto EPIDOSO II e encontra-se no Anexo 5). 

Analogamente ao que é feito no SSM, a forma tradicional de analisar essa 

escala pela TCM também é considerar o escore de 0 a 15 dado pela soma de todos 

os itens respondidos com a categoria de resposta mais desfavorável, ou seja, atribuir 

a pontuação 1 para a categoria que aponta para indícios de depressão, problemas de 

humor, etc. e 0 para as demais. 

 

5.4.4 SF-36 
 

Em 1991 foi criado o IQOLA – International Quality of Life Assessment, um 

projeto de validação internacional do SF-36 – The Medical Outcomes Study 36-Item 

Short-Form Health Survey. O IQOLA conta com a participação de pesquisadores em 

qualidade de vida de diversos países e é responsável pela coordenação da tradução 

e validação do SF-36 em outros idiomas, para que ele possa ser usado em amplo 

espectro em ensaios clínicos internacionais e multicêntricos (Ware, Gandek, 1998). 
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A tradução para a língua portuguesa e validação do SF-36 foi feita pela primeira 

vez no Brasil em 1997, por Ciconelli et al. (1999), que avaliaram pacientes com artrite 

reumatoide. 

O SF-36 é um questionário multidimensional que mede qualidade de vida – com 

foco na saúde – e é composto por 36 itens, sendo que 35 deles estão distribuídos em 

oito dimensões e há ainda uma questão de avaliação comparativa entre a condição 

de saúde atual e a de um ano atrás, que embora não seja utilizada na pontuação de 

nenhuma das oito dimensões também é importante para o conhecimento da doença 

do paciente. Avalia tanto os aspectos negativos da saúde (doença ou enfermidade), 

como os aspectos positivos (bem-estar). 

A relação dos itens que compõem cada domínio do SF-36 é apresentada no 

Quadro 3. 

 

Quadro 3. Composição dos oito domínios do instrumento SF-36. 

componentes 
resumo 

DOMÍNIO 
número 
de itens 

relação dos itens 
categorias 

de resposta 

Componente 

FÍSICO 

capacidade funcional 10 
3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 
3f, 3g, 3h, 3i  e  3j 

3 

aspectos físicos 4 4a, 4b, 4c  e  4d 2 

dor 2 7  e  8 6 e 5 

estado geral de saúde 5 1, 11a, 11b, 11c e 11d 5 

Componente 

MENTAL 

vitalidade 4 9a, 9e, 9g  e  9i 6 

aspectos sociais 2 6  e  10 5 

aspectos emocionais 3 5a, 5b  e  5c 5 

saúde mental 5 9b, 9c, 9d, 9f  e  9h 6 

 

No presente estudo utilizamos o domínio de capacidade funcional do SF-36 

(que denotamos por CF-SF36), juntamente com os três instrumentos anteriores, na 

construção do escore de capacidade funcional dos idosos. Já o SF-36 na íntegra foi 

um dos três instrumentos utilizados na criação do escore de qualidade de vida (esse 

instrumento é parte da AGGA do projeto EPIDOSO II e encontra-se no Anexo 6). 

Os itens que compõem a escala SF-36 são bastante diversos com relação à 

sua forma. Apresentam desde apenas duas categorias de resposta até seis possíveis 
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alternativas. As questões com duas categorias são do tipo sim ou não e as demais 

apresentam de três a seis alternativas de resposta com uma gradação ordenada por 

medidas de frequência e intensidade. 

Na avaliação tradicional dos resultados da SF-36 pela TCM, é calculado um 

escore para cada domínio, que é dado pela média de seus respectivos itens. 

Posteriormente, esses escores são transformados numa escala de 0 a 100, onde zero 

corresponde a uma pior qualidade de saúde e 100 a uma melhor, sendo sempre cada 

dimensão analisada separadamente. Originalmente, alguns itens são apresentados 

em sentido contrário e, portanto, precisam primeiro ter sua pontuação invertida. 

Propositalmente, não existe um único valor que resuma toda a avaliação, 

traduzindo-se num estado geral de qualidade de vida melhor ou pior, justamente para 

que, numa média de valores, evite-se o erro de não se identificar os verdadeiros 

problemas relacionados à qualidade da saúde do paciente ou então de subestimá-los. 

 

5.4.5 WHOQOL-bref 
 

O fato de não haver um consenso sobre o conceito de qualidade de vida 

constitui um grande problema para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação 

desse construto. Motivada por esse desafio, a OMS iniciou em 1994 o projeto 

WHOQOL – World Health Organization Quality of Life. Esse projeto, que tinha como 

objetivo o desenvolvimento de um instrumento de avaliação da qualidade de vida 

utilizando um enfoque transcultural, foi realizado simultaneamente em 15 centros, 

sediados em 14 países. Após o desenvolvimento do projeto WHOQOL, novos centros 

foram incorporados e a WHOQOL-100 foi disponibilizada em mais de vinte idiomas. 

A WHOQOL-100 é a versão completa do instrumento de avaliação da qualidade 

de vida da OMS e se propõe a avaliar esse construto de forma global, a partir de 100 

perguntas divididas em seis grandes domínios: físico, psicológico, nível de 

independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade/religiosidade/ 

crenças pessoais. Esses domínios são divididos em 24 facetas e cada faceta é 

composta por quatro perguntas. Além das 24 facetas específicas, o instrumento tem 

ainda um último grupo de questões, que são perguntas gerais sobre qualidade de 

vida. 

O método WHOQOL aplicado à versão brasileira do instrumento foi descrito 

detalhadamente por Fleck et al. (1999). 
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Ao proporcionar uma avaliação detalhada das 24 facetas que a compõem, a 

WHOQOL-100 pode tornar-se muito extensa para algumas aplicações; por exemplo, 

em grandes estudos epidemiológicos em que a avaliação da qualidade de vida é 

apenas uma das variáveis em estudo. Assim, a necessidade de um instrumento mais 

curto, que demandasse menos tempo para o preenchimento e que preservasse 

características psicométricas satisfatórias, fez com que o grupo WHOQOL 

desenvolvesse uma versão abreviada da WHOQOL-100, a WHOQOL-bref. 

A partir de então, outras versões do instrumento original vêm sendo 

desenvolvidas: versões mais reduzidas e específicas para a avaliação de portadores 

de determinadas doenças, ou de certos grupos etários, ou ainda para a avaliação mais 

abrangente de algum dos domínios já existentes. 

A WHOQOL-bref é a versão reduzida da escala WHOQOL-100 e mede 

qualidade de vida a partir de 26 itens. As duas primeiras questões são perguntas mais 

gerais sobre qualidade de vida e as outras 24 estão distribuídas em quatro dimensões, 

cada uma representando uma das 24 facetas que compõem o instrumento original. O 

Quadro 4 apresenta a relação das 24 facetas e respectivos itens de cada um dos 

quatro domínios da WHOQOL-bref (WHOQOL Group, 1998). 

A primeira aplicação da versão em português da WHOQOL-bref no Brasil foi 

feita por Fleck et al. (2000). 

Neste trabalho, a WHOQOL-bref foi um dos três instrumentos utilizados na 

construção do escore de qualidade de vida (esse instrumento é parte da AGGA do 

projeto EPIDOSO II e encontra-se no Anexo 7). 

As respostas para as questões da WHOQOL-bref são dadas em uma escala 

do tipo Likert de 5 pontos. As perguntas são respondidas por meio de quatro tipos de 

escalas (dependendo do conteúdo da questão): capacidade (muito ruim a muito bom), 

avaliação (muito insatisfeito a muito satisfeito), intensidade (nada a 

extremamente/completamente) e frequência (nunca a sempre). 

A exemplo do que é feito no caso do SF-36, o cálculo dos escores da escala 

WHOQOL-bref também é feito separadamente para cada um dos domínios. O método 

tradicional de cálculo pela TCM exige que primeiramente a pontuação de três 

questões seja invertida (03, 04 e 26). Em seguida, calcula-se o escore de cada 

domínio a partir do cálculo da média das questões que o compõem. Finalmente, todos 

os escores dos domínios são convertidos para uma escala de 0 a 100. 
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Quadro 4 – Domínios, facetas e respectivos itens da WHOQOL-bref. 

ITEM FACETA 

Domínio I − Físico     (7 itens) 

I-03 dor e desconforto 

I-04 dependência de medicação ou de tratamentos 

I-10 energia e fadiga 

I-15 mobilidade 

I-16 sono e repouso 

I-17 atividades da vida cotidiana 

I-18 capacidade de trabalho 

Domínio II – Psicológico     (6 itens) 

I-05 sentimentos positivos 

I-06 espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais 

I-07 pensar, aprender, memória e concentração 

I-11 imagem corporal e aparência 

I-19 auto-estima 

I-26 sentimentos negativos 

Domínio III - Relações sociais     (3 itens) 

I-20 relações pessoais 

I-21 atividade sexual 

I-22 suporte (apoio) social 

Domínio IV - Meio ambiente     (8 itens) 

I-08 segurança física e proteção 

I-09 ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) 

I-12 recursos financeiros 

I-13 oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 

I-14 participação em e oportunidades de recreação/lazer 

I-23 ambiente no lar 

I-24 cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 

I-25 transporte 

 

5.4.6 WHOQOL-OLD 
 

Em 2005, o grupo WHOQOL desenvolveu a WHOQOL-OLD, que é um módulo 

complementar aos instrumentos WHOQOL-100 e WHOQOL-bref, direcionado 

especificamente às pessoas idosas, e que deve ser aplicado em conjunto com um 

desses dois instrumentos (The WHOQOL Group, 2005). 
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A WHOQOL-OLD mede qualidade de vida em idosos, incorporando questões 

relacionadas ao envelhecimento, e é composta de 24 itens, distribuídos em seis 

facetas com quatro itens cada. A relação dos itens que compõem cada uma dessas 

facetas é apresentada no Quadro 5. 

 

Quadro 5. Relação dos itens que compõem cada faceta da WHOQOL-OLD. 

FACETAS ITENS 

1 - Funcionamento dos sentidos 01, 02, 10 e 20 

2 - Autonomia 03, 04, 05 e 11 

3 - Atividades passadas, presentes e futuras 12, 13, 15 e 19 

4 - Participação social 14, 16, 17 e 18 

5 - Morte e morrer 06, 07, 08 e 09 

6 - Intimidade 21, 22, 23 e 24 

 

Mais detalhes sobre o desenvolvimento e a aplicação da WHOQOL-OLD em 

português podem ser encontrados em Chachamovich (2005). 

No presente estudo, a WHOQOL-OLD foi um dos três instrumentos utilizados 

na construção do escore de qualidade de vida (esse instrumento é parte da AGGA do 

projeto EPIDOSO II e encontra-se no Anexo 8). 

As respostas para os itens da WHOQOL-OLD são dadas em uma escala do 

tipo Likert de 5 pontos. As perguntas são respondidas por meio de quatro tipos de 

escalas (dependendo do conteúdo da questão): intensidade (nada a 

extremamente/completamente), dois tipos de avaliação (muito insatisfeito a muito 

satisfeito e muito infeliz a muito feliz) e capacidade (muito ruim a muito bom). 

O método tradicional de cálculo dos escores da escala WHOQOL-OLD pela 

TCM exige que primeiramente a pontuação de sete questões seja invertida (01, 02, 

06, 07, 08, 09 e 10). Em seguida, calcula-se o escore de cada faceta a partir do cálculo 

da média das questões que a compõem. Finalmente, todos os escores das facetas 

são convertidos para uma escala de 0 a 100. 

Como a WHOQOL-OLD é composta por facetas, e não por domínios, também 

é possível fazer o cálculo do escore geral, considerando todos os 24 itens do 

instrumento. 
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5.5 Metodologia estatística 
 

Nesta seção vamos detalhar todas as etapas da construção dos escores, que 

são o objetivo central deste trabalho. Iniciamos com a apresentação do conjunto de 

variáveis utilizadas. Os Quadros 6, 7 e 8 contém a relação das variáveis e a 

localização das mesmas neste documento, ou seja, o instrumento e o anexo em que 

a questão pode ser encontrada. Cabe ressaltar que foram analisados quase 200 itens, 

muitos deles com várias categorias de resposta. Portanto, optamos por apresentar 

apenas o rol de questões e não as questões em si. 

O Quadro 6 contém a relação das questões usadas na caracterização do perfil 

dos participantes do estudo. Trata-se de uma lista de natureza bastante diversa, que 

contempla variáveis sociodemográficas, variáveis sobre autopercepção de saúde, 

sobre hábitos de vida, tabagismo, mobilidade, quedas e sobre o diagnóstico prévio 

(autorrelatado) de uma série de doenças, totalizando 44 itens. 

 

Quadro 6. Relação das questões utilizadas na caracterização do perfil dos participantes 
do estudo, com a indicação do instrumento e do anexo a que pertencem. 

Instrumento de 
origem na AGGA 

Tópico ou Escala de 
origem da questão 

Questões Total 

A - Avaliação 
Gerontológica 

(Anexo 4) 

Identificação 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 

8c, 8d, 9 e 9a 
15 

Interrogatório Geral: Estilo 
e Qualidade de Vida 

10, 11, 12, 13, 14 e 15 6 

Avaliação da 
Funcionalidade Global: 

MOBILIDADE 
19 e 20 2 

Avaliação da 
Funcionalidade Global: 

QUEDAS 
24, 24a e 24d 3 

B - Avaliação 
Geriátrica 
(Anexo 5) 

Identificação 
1, 2, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 

11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 
17a, 18a e 19a 

18 

 

O Quadro 7 apresenta a lista de questões que foram inicialmente analisadas 

para a construção do escore de funcionalidade em idosos. São os 55 itens das três 

escalas de capacidade funcional e do domínio de capacidade funcional do SF-36 que 

foram considerados neste estudo. 
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Quadro 7. Relação das questões inicialmente analisadas para a construção do escore de 
funcionalidade, com a indicação do instrumento e do anexo a que pertencem. 

Instrumento de 
origem na AGGA 

Tópico ou Escala de 
origem da questão 

Questões Total 

A - Avaliação 
Gerontológica 

(Anexo 4) 

Avaliação da 
Funcionalidade Global: 

AVDs e AIVDs 

22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f, 
22g, 22h, 22i, 22j, 22k, 22l, 22m, 

22n e 22o 
15 

Avaliação da 
Funcionalidade Global: 
HUMOR (Screening de 

Saúde Mental) 

25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 
25g, 25h, 25i, 25j, 25k, 25l, 25m, 

25n e 25o 
15 

B - Avaliação 
Geriátrica 
(Anexo 5) 

Revisão dos Sistemas 
Fisiológicos Principais 

(GDS-15) 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86 

15 

SF – 36 
(Anexo 6) 

Capacidade Funcional 
3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i 

e 3j 
10 

 

Por fim, o Quadro 8 relaciona as 86 questões que foram analisadas para a 

construção do escore de qualidade de vida em idosos. Trata-se da relação completa 

dos itens que compõem as três escalas de qualidade de vida avaliadas neste trabalho. 

 

Quadro 8. Relação das questões que foram inicialmente analisadas para a construção do 
escore de qualidade de vida, com a indicação do instrumento e do anexo a que pertencem. 

Tópico ou Escala de 
origem da questão 

Questões Total 

SF – 36 

(Anexo 6) 

1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 4a, 
4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9a, 9b, 9c, 9d, 

9e, 9f, 9g, 9h, 9i, 10, 11a, 11b, 11c e 11d 
36 

WHOQOL – Bref 

(Anexo 7) 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 
26 

WHOQOL – OLD 

(Anexo 8) 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 
24 

 

5.5.1 Análise descritiva das características dos respondentes 
 

O perfil dos indivíduos considerados no estudo foi caracterizado por meio de 

tabelas de frequência, com valores absolutos e porcentagens, para as variáveis 

qualitativas e pelo cálculo de medidas resumo (número de observações, mínimo, 

máximo, média, mediana e desvio-padrão) para as variáveis quantitativas. 



62 
 

 

Todas as análises descritivas foram realizadas com o auxílio do software 

estatístico IBM SPSS Statistics versão 22. 

 

5.5.2 Análise individual dos instrumentos originais 
 

A primeira etapa para a construção dos escores foi a análise individual de cada 

um dos instrumentos originais. Como todos são escalas conhecidas, que já passaram 

por processos de validação e são amplamente utilizadas, o objetivo dessa análise não 

foi a discussão das propriedades psicométricas dos instrumentos em si, mas sim o 

cálculo das medidas psicométricas dos itens que compõem cada um deles para a 

posterior seleção daqueles com as melhores propriedades. 

Assim, todos os instrumentos foram avaliados por meio da TRI e de algumas 

medidas da TCM, que serão discutidas na próxima seção. Para o processo de 

calibração dos itens foi utilizado o método de máxima verossimilhança marginal, 

sendo que o modelo uni-ML2 foi ajustado para os itens dicotômicos e o modelo uni-

MRG para os itens politômicos. 

Cabe ressaltar que naquela etapa do processo, a dimensionalidade dos 

instrumentos originais não foi avaliada. No entanto, pela maneira como são propostos 

os escores nas escalas originais, há a suposição da unidimensionalidade do traço 

latente – uma vez que são considerados no cálculo todos os itens conjuntamente – na 

maioria delas, ou seja, na AVD, na SSM, na GDS-15, no CF-SF36 e na WHOQOL-

OLD. Já para as escalas WHOQOL-bref e SF-36 os escores são calculados por 

domínios e, portanto, pode haver uma estrutura multidimensional do traço latente. 

Mas, apesar desses dois casos, todos os modelos ajustados foram unidimensionais, 

uma vez que o objetivo naquele momento não era a proposição do modelo final mais 

adequado para cada instrumento. 

Todas as análises que envolveram a TRI e a TCM foram realizadas com o 

auxílio do software estatístico IRTPRO versão 5.0. 

 

5.5.3 Seleção dos itens com as melhores propriedades psicométricas 
 

Nesta seção vamos descrever como foi feita a seleção dos “melhores” itens de 

cada um dos instrumentos originais. Como não há uma definição única do que sejam 

os melhores itens, optamos por eleger 13 propriedades, tanto da TRI como da TCM, 
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que são consideradas mais relevantes na literatura e para cada uma delas definimos 

um padrão mínimo de qualidade, descrito a seguir, no Quadro 9. Assim, itens com 

problemas em algum desses critérios foram excluídos do rol de candidatos a compor 

o respectivo escore. 

 

Quadro 9. Critérios considerados para a seleção dos itens com as melhores propriedades 
psicométricas. 

(continua) 

Teoria CRITÉRIO  

TCM 

01. Coeficiente α de Cronbach 

Foi calculado o valor do α de Cronbach para cada uma das escalas originais, para 
avaliar a confiabilidade a partir da consistência interna. Itens que porventura 
prejudicassem a confiabilidade da escala de origem não seriam bons candidatos a 
compor os escores de funcionalidade ou de qualidade de vida. 

02. Correlação item-total corrigida 

A correlação item-total corrigida também foi calculada para avaliar a confiabilidade das 
escalas originais. Itens que não se correlacionam com o escore total do instrumento 
diminuem a confiabilidade do mesmo. Assim, definiu-se que itens que apresentassem 
valores menores do que 0,40 seriam excluídos. 

03. Distribuição das frequências de resposta 

Foi verificado se alguma das categorias de resposta concentrava, individualmente, 95% 
ou mais das respostas. Nesse caso, o item traria pouca informação ao escore e, 
portanto, foi retirado da análise. 

TRI 

04 Parâmetro de discriminação (a) 

Itens com baixa discriminação contribuem com pouca informação. Assim, itens com 
parâmetro de discriminação menor do que 1 foram descartados. 

05 Parâmetro de dificuldade (b) 

Itens com dificuldade muito alta ou muito baixa contribuem com pouca informação nas 
regiões do traço latente que concentram a grande maioria dos indivíduos. Assim, itens 
com parâmetro de dificuldade maior do que 5, em valores absolutos, foram excluídos. 

06. Erro-padrão das estimativas 

Se as estimativas dos parâmetros de um item são obtidas com uma precisão baixa, 
então a qualidade da informação fornecida pelo item fica comprometida. Assim, itens 
cujas estimativas apresentaram erro-padrão maior do que 1 não foram considerados. 

07. Qualidade do ajuste do item 

Foi calculada a estatística 𝑆-𝜒2 (Orlando, Thissen, 2000, 2003) para verificar a qualidade 
do ajuste dos itens. Essa estatística testa a hipótese nula de que não há diferenças 
significativas entre os valores observados e os valores esperados sob o modelo para as 
categorias do item. Assim, itens com falta de ajuste significativo a 1% foram 
descartados. 

08. Correlação policórica média 

É esperado que itens que medem o mesmo traço latente sejam correlacionados entre 
si. Assim, itens com correlação policórica média menor do que 0,30 foram excluídos. 

09. Carga fatorial 

Itens com uma carga fatorial baixa contribuem com menos informação. Tendo em vista 
o objetivo de reter um conjunto reduzido de itens maximamente discriminativos, optou-
se por não considerar itens com carga fatorial abaixo de 0,50. 

10. DIF 

Itens que apresentaram DIF por sexo, significativo a 5%, foram eliminados do conjunto. 
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Quadro 9. Critérios considerados para a seleção dos itens com as melhores propriedades 
psicométricas. 

(conclusão) 

Teoria CRITÉRIO  

TRI 

11. CCI 

Uma vez que a CCI é a representação gráfica do item, foi feita uma inspeção visual em 
cada uma dessas curvas e os itens que apresentaram problemas na CCI foram 
descartados. 

12. CII 

Este foi considerado um dos critérios mais importantes. É uma alternativa ao conceito 
clássico de confiabilidade e serve para avaliar a contribuição de cada item para a 
precisão da escala total. Logo, dados os objetivos da seleção de itens, aqueles com 
uma CII baixa foram desconsiderados. 

13. Independência local 

Itens que nas escalas de origem já apresentassem violação da hipótese de 
independência local não seriam os mais adequados para a composição dos escores. 
Assim, foi calculada a estatística 𝐿𝐷 𝜒2 padronizada (Chen, Thissen, 1997) entre cada 
item e todos os demais itens do instrumento. Essa estatística compara as frequências 
observadas e esperadas sob o modelo para as categorias de cada par de itens. Valores 
de 𝐿𝐷 𝜒2  maiores do que 10 indicam provável dependência local entre o par de itens e, 
nesse caso, recomenda-se alguma inspeção adicional (Toland, 2014). Para a 
construção do escore de funcionalidade, esse valor foi utilizado para identificar pares de 
itens com possível dependência local. Já para a construção do escore de qualidade de 
vida, foi utilizado um corte ligeiramente maior, no valor 12. Quando dois itens foram 
identificados com possível dependência local, apenas um deles foi escolhido para 
permanecer na análise (a escolha foi feita com base na melhor CII). 

 

A escolha dessas características foi, em certa medida, arbitrária, uma vez que 

a lista poderia ser maior – ou menor, se considerarmos, inclusive, que algumas delas 

guardam semelhanças entre si. Também cabe ressaltar que alguns critérios de 

exclusão podem ser considerados rigorosos. Ocorre que o objetivo neste momento é 

apenas a seleção dos MELHORES itens. A intenção é justamente reduzir os conjuntos 

iniciais, formados por 55 itens, no caso do escore de funcionalidade e por 86, no caso 

da qualidade de vida. Assim, em uma análise com outros propósitos, os critérios de 

avaliação podem ser mais brandos.  

Antes de prosseguir para a próxima etapa do processo de construção e 

interpretação dos escores, foi realizada uma avaliação qualitativa de ambos os 

conjuntos de itens selecionados. Como os itens vieram de instrumentos distintos, mas 

na construção dos escores serão utilizados conjuntamente, foi necessária uma 

cuidadosa leitura dos itens escolhidos para verificar se havia alguma redundância de 

conteúdo. Quando dois itens com a mesma informação foram selecionados, foi 

mantido apenas aquele que apresentou a melhor CII. 
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5.5.4 Abordagem inicial unidimensional 
 

Após a seleção dos itens com as melhores propriedades e a exclusão de itens 

redundantes, foi realizado um ajuste inicial de modelos unidimensionais, aos novos 

conjuntos de itens, tanto no caso da capacidade funcional como para a qualidade de 

vida. Novamente, para os itens dicotômicos foi ajustado o modelo uni-ML2, para os 

itens politômicos o modelo uni-MRG, e utilizado o método de máxima verossimilhança 

marginal para o processo de calibração. 

Os propósitos dessa modelagem inicial foram verificar se os modelos 

unidimensionais se ajustavam bem aos dados e, em caso negativo, verificar quais os 

problemas que inviabilizavam esse ajuste. Além disso, tais modelos foram utilizados 

como padrões iniciais para comparação. 

Neste trabalho, além dos critérios apresentados na seção 5.5.3, a comparação 

da qualidade do ajuste entre modelos foi feita utilizando-se também os critérios 

apresentados a seguir. 

 

Teste da razão de verossimilhança (no caso de modelos aninhados) 

A estatística do teste é dada pela diferença entre o valor −2 log verossimilhança 

(−2LL) de dois modelos aninhados e tem uma distribuição 𝜒2 com graus de liberdade 

iguais à diferença do número de parâmetros entre o modelo mais complexo (modelo 

com mais parâmetros) e o reduzido (modelo com menos parâmetros) (Thissen et al., 

1986). 

 

Estatística 𝑴𝟐  de Maydeu-Olivares e Joe (2005, 2006) 

Essa estatística é baseada nas marginais das tabelas simples e de dupla 

entrada e testa a hipótese nula de que os valores observados e os esperados sob o 

modelo não são significativamente diferentes. 

 

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) associado à 

estatística 𝑴𝟐 

O RMSEA é um índice que avalia a qualidade do ajuste por meio da comparação 

com pontos de corte. Assim, valores até 0,08 são considerados razoáveis e valores 

abaixo de 0,05 indicam um ajuste adequado do modelo aos dados (Hair et al., 2009). 
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Critérios de informação AIC (Akaike Information Criterion) e BIC (Bayesian 

Information Criterion) 

Esses dois índices avaliam a parcimônia relativa entre dois modelos. Valores 

mais baixos nesses critérios indicam melhor ajuste. Anderson (2008) sugere que deve 

haver uma diferença de nove pontos ou mais para que a escolha por um dos modelos 

seja relevante. 

 

5.5.5 Estudo da dimensionalidade por meio da TRIM 
 

Considerando que o conjunto dos melhores itens selecionados, tanto no caso 

da capacidade funcional quanto no da qualidade de vida, é oriundo de diferentes 

instrumentos, a próxima etapa do processo de construção dos escores foi avaliar a 

dimensionalidade de ambos os conjuntos por meio da TRIM. 

 

5.5.5.1 Avaliação da dimensionalidade por meio de AFE 
 

Primeiramente foi realizada uma AFE, uma vez que não havia nenhuma 

informação a priori sobre a dimensionalidade dos dois conjuntos de itens que foram 

obtidos. Essas AFE foram conduzidas no contexto da TRIM devido à vantagem já 

discutida na seção 4.3.2.2.1 do uso da AFIP. Para os itens dicotômicos foi ajustado o 

modelo multi-ML2 e para os itens politômicos o modelo multi-MRG. 

Embora a realização das AFE por meio de modelos da TRIM permita a 

realização de testes estatísticos para a determinação do modelo mais bem ajustado, 

tais testes tendem a privilegiar modelos com maior dimensão. Assim, como o objetivo 

da AFE foi realmente exploratório, neste trabalho optamos por utilizar como critérios 

para a identificação da dimensionalidade a porcentagem explicada da variância e a 

interpretabilidade dos fatores obtidos. E para auxiliar na interpretação dos fatores 

foram realizadas rotações, tanto ortogonais como oblíquas. 

 

5.5.5.2 Avaliação da dimensionalidade por meio de AFC 
 

Considerando os achados da AFE, o próximo passo para a construção dos 

escores de capacidade funcional e de qualidade de vida foi a realização de AFC 

conduzidas no contexto da TRIM. 
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Para ambos os conjuntos de itens foram propostos dois tipos de modelos de 

AFC, que pareceram mais adequados de acordo com os resultados da AFE: o modelo 

multidimensional não hierárquico com dimensões correlacionadas entre si e o Modelo 

Bifatorial, que é um modelo multidimensional hierárquico (respectivamente, modelos 

C e D da Figura 6). 

Por fim, foi feita a comparação da qualidade do ajuste desses dois modelos e 

também dos modelos unidimensionais ajustados (ver seção 5.5.4). 

 

5.5.6 Investigação da unidimensionalidade essencial por meio do Modelo 
Bifatorial 
 

Um dos objetivos centrais deste trabalho foi a interpretação dos escores de 

funcionalidade e de qualidade de vida. É possível que essa interpretação seja feita no 

contexto multidimensional. Porém, nesse caso, ela deve ser feita de maneira 

condicional e considerando-se uma dimensão por vez, ou seja, supondo um modelo 

com p dimensões, para fazer a interpretação da dimensão 1 devem ser fixados pontos 

do traço latente para as demais (p-1) dimensões e, então, a interpretação será válida 

somente para aquela específica combinação de traços latentes. Portanto, na prática, 

além de bastante complexa, a interpretação dos escores a partir de modelos 

multidimensionais não seria de grande utilidade. 

Assim, a próxima etapa deste trabalho foi a avaliação da unidimensionalidade 

essencial. O objetivo foi responder à seguinte questão: os dois conjuntos de itens 

selecionados, para os quais os modelos multidimensionais se mostraram apropriados, 

também podem ser avaliados de maneira unidimensional? Há algum particular 

subconjunto desses itens para o qual um modelo unidimensional seja adequado? Para 

essa investigação, foram utilizadas as propriedades do Modelo Bifatorial apresentadas 

na seção 4.3.2.2.3.1. 

 

Unidimensionalidade essencial aceita 

 

Quando a unidimensionalidade essencial dos dados foi aceita, poderíamos ter 

iniciado o ajuste do modelo unidimensional considerando o conjunto total de itens 

selecionados. Porém, optamos por utilizar mais uma vez as propriedades do Modelo 

Bifatorial e selecionar apenas os itens com maior participação no fator geral, ou seja, 
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aqueles com características mais unidimensionais. Para tanto, selecionamos somente 

itens com RPB < 0,10 e I-ECV > 0,65. 

Cabe ressaltar que, como o conjunto total de itens foi considerado 

essencialmente unidimensional, não utilizamos critérios mais rigorosos na definição 

do I-ECV mínimo (isto é, I-ECV > 0,80 ou I-ECV > 0,85). 

 

Unidimensionalidade essencial NÃO aceita 

 

Quando a unidimensionalidade essencial dos dados não foi aceita, optamos 

por fazer uma análise unidimensional múltipla, isto é, fazer o ajuste de um modelo 

unidimensional para cada uma das dimensões identificadas. Essa foi uma solução 

intermediária entre prosseguir a análise fazendo a interpretação do modelo 

multidimensional, metodologicamente mais correto, mas que como já foi discutido, 

seria de pouca utilidade prática, e ignorar a multidimensionalidade dos dados, fazendo 

a interpretação do escore com base num único modelo unidimensional, sujeito a uma 

quantidade de viés em suas estimativas que sabidamente não seria desprezível. 

Para a construção desses escores múltiplos unidimensionais, foi ajustado um 

Modelo Bifatorial para cada dimensão latente identificada na AFE, para avaliação da 

dimensionalidade essencial e novo cálculo das medidas associadas ao modelo, e 

então os procedimentos descritos nesta seção foram refeitos separadamente para 

cada uma dessas dimensões. 

 

5.5.7 Modelo unidimensional final 
 

Após a definição do melhor conjunto de itens com características 

unidimensionais em cada caso, foi feito um ajuste final de modelos unidimensionais a 

esses novos conjuntos de itens. Novamente, para o processo de calibração dos itens 

foi utilizado o método de máxima verossimilhança marginal e foram ajustados os 

modelos uni-ML2 e uni-MRG para os itens dicotômicos e para os itens politômicos, 

respectivamente. 

Nessa última etapa da modelagem dos dados foram considerados todos os 

procedimentos usuais de verificação da qualidade do ajuste de modelos da TRI, ou 

seja, foram utilizados os critérios apresentados no Quadro 9, com duas exceções: o 

DIF só foi considerado significativo a 1% e possíveis casos de dependência local 
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foram mantidos no modelo, uma vez que seriam esperados dentro do contexto de 

unidimensionalidade essencial. 

E uma vez que os modelos foram considerados bem ajustados aos dados, 

foram realizadas também as estimativas dos traços latentes para cada um dos 

indivíduos avaliados no estudo, por meio do método EAP – Expected a Posteriori 

(Bock, Mislevy, 1982). 

 

5.5.8 Interpretação dos escores construídos 
 

Uma vez ajustados os modelos finais, a última etapa da construção dos escores 

de capacidade funcional e de qualidade de vida foi a interpretação dos escores 

construídos. 

Em todos os casos, para facilitar a leitura e interpretação dos dados, 

inicialmente foi feita uma mudança na métrica, por meio de uma transformação linear 

nas estimativas dos parâmetros dos itens e dos traços latentes dos indivíduos, que 

passaram da escala original (0;1) para a escala (50;10). Assim, a média dos escores 

foi fixada em 50 com desvio-padrão igual a 10. 

Em seguida, foram definidos os níveis âncora e identificados seus respectivos 

itens âncora, conforme descrito na seção 4.3.2.1.4. Neste trabalho, além da definição 

tradicional de item âncora apresentada, na interpretação de um dos escores foi 

utilizada uma definição alternativa5 (Haberman et al., 2011), sendo que também foi 

considerada uma tolerância de 0,02 nos pontos de corte estabelecidos. 

Por fim, cada nível âncora foi interpretado de acordo com o conteúdo do 

conjunto de itens que o compõem, a fim de caracterizar cada ponto da escala. 

O traço latente de todos os indivíduos participantes do estudo foi classificado 

de acordo com os níveis âncora que foram definidos em cada caso, para que pudesse 

ser avaliado o percentual de indivíduos em cada ponto da escala. 

                                            
5 Essa alternativa é adotada na área da Educação pelo ETS – Educational Testing Service, 

que é a maior organização privada de testes e avaliação educacional sem fins lucrativos do 

mundo. Fica localizada nos Estados Unidos e é responsável, por exemplo, pelo exame TOEFL 

− Test of English as a Foreign Language. 
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Para auxiliar a interpretação dos escores construídos, a forma da distribuição 

empírica dos resultados obtidos foi avaliada graficamente e comparada com a 

distribuição das pontuações das escalas originais. 

 

5.5.9 Propriedades psicométricas das escalas propostas 
 

Foram calculadas algumas medidas para avaliar a validade e a confiabilidade 

das escalas propostas (Anastasi, Urbina, 1997; American Educational Research 

Association, American Psychological Association, National Council on Measurement 

in Education, 1999; Souza et al., 2017). 

Evidências de validade com base na estrutura interna foram investigadas por 

meio de medidas de consistência interna como o coeficiente α de Cronbach e o 

coeficiente de correlação item-total corrigida. Também foi analisada a CIT, que 

atualmente é considerada uma medida mais apropriada da precisão dos escores, uma 

vez que pode variar ao longo do traço latente. A validade estrutural foi verificada por 

meio de AFE e a qualidade do ajuste do modelo da TRI também foi considerada como 

evidência desse tipo de validade. 

As evidências de validade com base nas relações com variáveis externas foram 

verificadas por meio das correlações entre os escores construídos e os escores das 

escalas originais utilizadas neste trabalho (validade convergente), mas somente nos 

casos em que as escalas construídas apresentaram uma quantidade máxima de um 

terço (33,3%) de itens sobrepostos com a escala de origem. Desse modo, só foram 

consideradas correlações entre instrumentos em que a grande maioria dos itens 

fossem distintos. Para a verificação da validade discriminante foram calculadas as 

correlações entre os escores construídos e o número de doenças autorrelatadas. 

Foram utilizados os coeficientes de correlação de Pearson e de Spearman (Vieira, 

2011, 2018). 

No caso da capacidade funcional, que é um traço latente para o qual é usual 

dicotomizar os escores dos indivíduos nas categorias “com incapacidade funcional” e 

“sem incapacidade”, evidências de validade também foram obtidas por meio de 

medidas de sensibilidade, especificidade, acurácia, VPP – valor preditivo positivo e 

VPN – valor preditivo negativo (Motulsky, 1995; Vieira, 2018). Para o cálculo dessas 

medidas, as escalas originais foram consideradas como o padrão de referência. 
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Novamente, as escalas de origem só foram utilizadas como referência quando 

possuíam no máximo 33,3% de itens comuns com as escalas construídas. 

Por fim, cabe ressaltar que as evidências de validade baseadas no conteúdo 

não foram abordadas neste trabalho, ficando como sugestão para pesquisas futuras. 

 

5.5.10 Associação entre os escores propostos 
 

Uma vez que a capacidade funcional e a qualidade de vida parecem ser dois 

construtos que compartilham aspectos comuns, foi avaliado o grau de associação 

entre os escores propostos, por meio dos coeficientes de correlação de Pearson e 

Spearman. 

 

5.5.11 Associação dos escores propostos com as variáveis de contexto 
 

Para finalizar este trabalho, foram investigadas possíveis associações entre as 

variáveis de contexto e a pontuação dos indivíduos nas escalas que foram 

construídas. Todas as análises inferenciais foram realizadas com o auxílio do software 

estatístico IBM SPSS Statistics versão 22. 

Primeiramente foram escolhidas, de acordo com a relevância teórica, algumas 

das variáveis listada no Quadro 6 e que foram utilizadas para a caracterização do perfil 

dos participantes do estudo. Para esse conjunto de variáveis selecionadas, as 

associações univariadas com os escores construídos foram avaliadas por meio do 

teste t-Student para amostras independentes, da análise de variância (ANOVA) com 

um fator e do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis com um fator (Vieira, 2011, 

2018). 

Também foi realizada uma análise de regressão linear múltipla para investigar 

os fatores associados ao escore de qualidade de vida. Essa análise não foi feita para 

a capacidade funcional devido às características dos escores propostos, que não 

foram considerados adequados (ou seja, apresentaram estimativas com erro-padrão 

elevado) para avaliar sujeitos com capacidade funcional acima do valor médio. 

Só foram utilizadas no modelo de regressão aquelas variáveis que 

apresentaram associação com o escore de qualidade de vida na análise univariada a 

um nível de significância de 20%. 
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Para o ajuste do modelo de regressão, as variáveis explicativas foram divididas 

em quatro blocos e então foi utilizada uma abordagem hierarquizada para a seleção 

das variáveis. Nessa estratégia de análise, comum em estudos epidemiológicos, a 

introdução das variáveis explicativas se dá em etapas, de acordo com blocos 

conceitualmente pré-definidos, iniciando com as variáveis do nível mais distal do 

evento de interesse e introduzindo-se simultaneamente apenas variáveis de um 

mesmo nível (Victora et al., 1997). 

Neste trabalho, as variáveis consideradas no bloco 1, que é o mais distal, foram 

as características sociodemográficas. No bloco 2, considerado intermediário, foram 

incluídas variáveis relacionadas a limitações funcionais e nos blocos 3 e 4, que são 

os proximais biológicos, ficaram as variáveis relacionadas à saúde do indivíduo 

(respectivamente, saúde geral e doenças autorrelatadas). 

No início do processo, foram ajustados modelos de regressão simples com 

cada uma das variáveis do bloco 1 e, então, foi escolhida aquela que se mostrou 

estatisticamente mais significante. Dada a presença dessa primeira variável no 

modelo, foram ajustados modelos com cada uma das variáveis restantes desse bloco 

e, novamente, foi escolhida a mais significativa para fazer parte do modelo. Esse 

procedimento se repetiu até que todas as variáveis do bloco fossem avaliadas ou que 

não houvesse mais nenhuma que se mostrasse significativa. 

Para as variáveis do bloco seguinte, foram ajustados modelos iniciais com 

todas as variáveis selecionadas na etapa anterior e, assim por diante, de modo que, 

uma vez que uma variável entrou no modelo, ela não foi mais retirada. Para a entrada 

de cada variável no modelo foi considerado um nível de significância de 20%, a fim de 

controlar possíveis fatores de confusão (Maldonado, Greenland, 1993). 

Ao final do procedimento hierarquizado, foi realizada nova análise de 

regressão, seguindo o mesmo método anterior para a entrada das variáveis no 

modelo, porém considerando-se ao mesmo tempo, todas as variáveis que foram 

selecionadas ao longo do processo. Além disso, para esse último ajuste, foi adotado 

o nível de significância usual de 5%. 

No próximo capítulo, será feita a apresentação dos resultados obtidos neste 

trabalho. 
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6. RESULTADOS 

 

Uma vez que os dados mais importantes para a realização deste trabalho foram 

as respostas aos seis instrumentos descritos na seção 5.4, o número total de sujeitos 

considerados na análise foi definido pela quantidade de respostas, totais ou parciais, 

a esses instrumentos. Cabe ressaltar que a AGGA do projeto EPIDOSO II, por ser 

uma avaliação bastante detalhada, não pôde ser realizada integralmente num único 

momento, o que eventualmente ocasionou um número diferente de respondentes por 

instrumento, muito embora essas avaliações tenham ocorrido em datas próximas. 

Assim, para definir o número de indivíduos utilizados em cada etapa da análise 

foram utilizados os critérios apresentados a seguir. Primeiramente, foi avaliado o 

número de respostas (inclusive as parciais), em cada um dos instrumentos. Para a 

construção do escore de capacidade funcional, foi calculada a quantidade de 

instrumentos respondidos por cada indivíduo, dentre aqueles que responderam a pelo 

menos uma das quatro escalas de funcionalidade, conforme consta na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição dos participantes de acordo com o 
número de instrumentos de capacidade funcional respondidos. 

quantidade de 
instrumentos 

indivíduos 

n % 

1 8 0,7 

2 2 0,2 

3 148 12,8 

4 999 86,3 

total 1.157 100,0 

 

Como o objetivo era construir o escore de funcionalidade a partir das quatro 

escalas avaliadas, optamos por considerar apenas os indivíduos que responderam a 

pelo menos três delas, ou seja, 1.147 indivíduos. 

Já com relação ao escore de qualidade de vida, o mesmo número de indivíduos 

(1.001) respondeu aos três instrumentos de interesse. 

Por fim, para fazer a caracterização descritiva do perfil geral dos participantes 

do estudo, consideramos tanto os indivíduos que foram avaliados na construção de 

apenas um dos escores como aqueles avaliados em ambos, conforme sintetizado no 

Quadro 10. 
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Quadro 10. Representação esquemática do número de indivíduos considerados nas 
diferentes etapas do estudo: análise dos instrumentos originais, construção dos escores 
e caracterização do perfil dos participantes. 

Escalas originais  Escores    

AVD 1.150  capacidade  
Detalhamento 

SSM 1.146  funcional  por Escore 

GDS 1.155  (CF)  1.000 CF + QV 

SF-36 1.001  1.147     147 só CF 

            1 só QV 

WHOQOL-bref 1.001  qualidade     

WHOQOL-OLD 1.001  de vida (QV)  1.148 perfil geral 

SF-36 1.001  1.001    

 

6.1 Características gerais dos indivíduos avaliados 
 

Dos 1.148 indivíduos cujas respostas foram utilizadas na construção dos 

escores de funcionalidade e de qualidade de vida, 97,1% foram capazes de responder 

sozinhos a todas as questões da AGGA. Apenas em 33 casos as respostas foram 

fornecidas por algum acompanhante do idoso. 

A grande maioria dos indivíduos avaliados era do sexo feminino (68,5%) e a 

idade média do grupo foi de 72,9 com um desvio-padrão de 7,9 anos. Foram avaliados 

indivíduos a partir de 60 anos e os dois indivíduos mais velhos tinham 98 anos na data 

da coleta das informações. 

Como podemos observar pela Tabela 2, metade dos indivíduos era casada ou 

vivia com o companheiro e apenas cerca de 18% relataram que moravam sozinhos. 

Ainda analisando os dados dessa tabela é possível verificar que 78,4% residiam em 

imóvel próprio e que a maioria (67,5%) estava na categoria mais alta do nível de 

escolaridade. 

A Tabela 3 apresenta algumas características socioeconômicas e reflete o que 

já foi apontado na seção 5.2, isto é, que o bairro de moradia dos indivíduos avaliados 

é um bairro de classe média e alta. Quase todos os indivíduos (92,6%) possuíam 

algum tipo de renda própria, que vinha principalmente da aposentadoria (73,9%), 

pensão (25,6%) ou outra fonte (43,0%), sendo que apenas 24,5% deles ainda 

exerciam alguma atividade remunerada. 
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Tabela 2. Distribuição de frequência das características sociodemográficas dos 
indivíduos avaliados. 

Variável n % 

Sexo   

masculino 362 31,5 

feminino 786 68,5 

Faixa etária 1   

60 |--- 65 anos 199 17,3 

65 |--- 70 anos 237 20,6 

70 |--- 75 anos 248 21,6 

75 |--- 80 anos 218 19,0 

80 |--- 85 anos 147 12,8 

85 anos ou mais 99 8,6 

Estado civil   

solteiro(a) 130 11,3 

casado(a) ou união estável 584 50,9 

viúvo(a) 320 27,9 

separado(a), desquitado(a) ou divorciado(a) 113 9,8 

sem informação 1 0,1 

Escolaridade   

analfabeto(a) 9 0,8 

até o primário incompleto 77 6,7 

até o ginásio incompleto 286 24,9 

ginásio completo ou mais 775 67,5 

sem informação 1 0,1 

Tipo de moradia   

própria 900 78,4 

alugada 113 9,8 

outros 135 11,8 

O idoso mora com quem? 2   

sozinho 217 18,9 

com cônjuge 328 28,6 

com filhos 330 28,7 

outros arranjos 273 23,8 

Quantas pessoas vivem com o idoso? 1   

mora sozinho(a) 209 18,2 

1 417 36,3 

2 279 24,3 

3 133 11,6 

4 ou mais 110 9,6 

Notas: 1 Questão aberta que foi categorizada posteriormente; 2 Questão que teve categorias agrupadas. 

 

Embora a renda pessoal mediana relatada fosse de R$ 2.300,00, para a grande 

maioria dos indivíduos (76,9%) essa renda serviria apenas ao idoso ou ao idoso e 

mais uma pessoa. 
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Tabela 3. Distribuição de frequência das características socioeconômicas dos indivíduos 
avaliados. 

Variável n % 

Em relação à sua vida financeira, o sr. tem algum tipo de renda?   

não 83 7,2 

sim 1063 92,6 

sem informação 2 0,2 

Tem atividade remunerada atualmente?   

não 863 75,2 

sim 281 24,5 

sem informação 4 0,3 

Recebe aposentadoria? 1   

não 297 25,9 

sim 849 73,9 

sem informação 2 0,2 

Recebe pensão? 1   

não 819 71,3 

sim 294 25,6 

sem informação 35 3,0 

Recebe outra renda?   

não 651 56,7 

sim 494 43,0 

sem informação 3 0,3 

Quanto o sr. recebe, no total, por mês? 2   

menos de 1.000 136 11,8 

1.000 |--- 2.000 294 25,6 

2.000 |--- 3.000 203 17,7 

3.000 |--- 5.000 237 20,6 

5.000 ou mais 215 18,7 

sem informação 63 5,5 

Quantas pessoas dependem dessa renda? 1   

só eu 474 41,3 

2 409 35,6 

3 140 12,2 

4 ou mais 100 8,7 

sem informação 25 2,2 

Notas: 1 Questão que teve categorias agrupadas; 2 Questão aberta que foi categorizada posteriormente. 

 

Na Tabela 4 são apresentadas algumas questões sobre estilo e qualidade de 

vida. Podemos observar que apenas 7,8% dos participantes ainda fumavam e que 

67,9% avaliaram a própria saúde como boa, sendo que 71,7% afirmaram que se 

consideravam em condições de saúde iguais ou melhores do que outras pessoas da 

mesma idade. 
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Quando perguntados de que forma satisfaziam suas necessidades básicas, 

dada sua situação econômica, a categoria mais respondida (38,1%) foi “regular”, 

embora para 32,1% a resposta tenha sido “bem”. 

Metade dos indivíduos relatou sentir uma satisfação mediana com a vida e o 

que os participantes mais relataram que gostariam de fazer e não fazem foi o lazer 

(29,4%). O item trabalho foi mencionado por 14,2% e apenas 4,3% gostariam de ter 

mais contato familiar do que estavam tendo. 

 

Tabela 4. Distribuição de frequência das características de estilo e qualidade de vida dos 
indivíduos avaliados. 

(continua) 

Variável n % 

Com a sua situação econômica, de que forma o sr. satisfaz suas necessidades 

básicas (alimentação, moradia, saúde, lazer, vestuário, etc.)? 

  

muito bem 151 13,2 

bem 369 32,1 

regular 437 38,1 

mal 103 9,0 

muito mal 86 7,5 

sem informação 2 0,2 

Sua satisfação com a vida em geral, no momento, é:   

muita 471 41,0 

média 579 50,4 

pouca 93 8,1 

sem informação 5 0,4 

Em geral, o sr. diria que sua saúde é:   

ótima 184 16,0 

boa 780 67,9 

má 150 13,1 

péssima 26 2,3 

sem informação 8 0,7 

Em comparação com a saúde de outras pessoas que o sr. conhece da sua 

idade, o sr. diria que sua saúde é: 

  

muito pior 12 1,0 

pior 79 6,9 

igual 343 29,9 

melhor 480 41,8 

muito melhor 219 19,1 

sem informação 15 1,3 
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Tabela 4. Distribuição de frequência das características de estilo e qualidade de vida dos 
indivíduos avaliados. 

(conclusão) 

Variável n % 

O que o sr. gostaria de fazer e que não está fazendo: Trabalho? 1   

não 985 85,8 

sim 163 14,2 

O que o sr. gostaria de fazer e que não está fazendo: Lazer? 1   

não 811 70,6 

sim 337 29,4 

O que o sr. gostaria de fazer e que não está fazendo: Contato familiar? 1   

não 1099 95,7 

sim 49 4,3 

O que o sr. gostaria de fazer e que não está fazendo: Não deixo de fazer nada?1   

não 729 63,5 

sim 419 36,5 

O que o sr. gostaria de fazer e que não está fazendo: Outro? 1   

não 836 72,8 

sim 312 27,2 

O sr. fuma ou fumou cigarros? 2   

não 723 63,0 

fumou e parou 334 29,1 

fuma 89 7,8 

sem informação 2 0,2 

Notas: 1 A questão original admitia mais de uma opção de resposta. Optamos, então, pela análise de 
cinco questões do tipo “sim” ou “não”; 2 Questão que teve categorias agrupadas. 

 

Com relação a aspectos da funcionalidade global, a grande maioria dos 

indivíduos avaliados (93,3%) respondeu que era capaz de andar sozinho e sem 

apoios, sendo que 74,3% dos indivíduos não haviam sofrido nenhuma queda no último 

ano. Dentre aqueles que haviam tido alguma queda, a principal causa apontada foi 

um tropeço ou escorregão. Podemos ainda observar pela Tabela 5 que quase metade 

das quedas ocorreram no próprio domicílio do idoso. 

Finalmente, com relação às características de saúde dos sujeitos avaliados, 

podemos perceber, pela Tabela 6, que a grande maioria deles (93,4%) faziam uso de 

algum medicamento regularmente, mas que apenas 8,0% haviam sido internados nos 

últimos seis meses. 
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Tabela 5. Distribuição de frequência das características de funcionalidade global dos 
indivíduos avaliados. 

Variável n % 

O sr. anda sozinho e sem apoios?   

não 77 6,7 

sim 1071 93,3 

O sr. utiliza para se locomover:   

bengala 56 4,9 

muleta 2 0,2 

andador 5 0,4 

cadeira de rodas 0 0,0 

cuidador/acompanhante 12 1,0 

NA 1073 93,5 

O sr. sofreu alguma queda no último ano?   

não 853 74,3 

uma 188 16,4 

duas a quatro 92 8,0 

cinco ou mais 12 1,0 

sem informação 3 0,3 

Causas/circunstâncias das quedas   

tropeço/escorregão 204 17,8 

perda da consciência 12 1,0 

sem motivo aparente 23 2,0 

doença aguda 0 0,0 

outro 51 4,4 

NA 853 74,3 

sem informação 5 0,4 

Alguma queda foi na área domiciliar?   

não 158 13,8 

sim 134 11,7 

NA 853 74,3 

sem informação 3 0,3 

 

Dentre os 16 diagnósticos que foram perguntados os mais prevalentes foram a 

hipertensão arterial (61,6%), as dislipidemias (53,2%) e o reumatismo/artrose que foi 

autorreferido por 45,1% dos participantes. Por outro lado, os problemas menos 

relatados foram o mal de Parkinson (1,1%), a tuberculose (3,2%) e o AVC, com 4,6%. 

O número mediano de comorbidades autorrelatadas foi 3,0 , embora 5,1% dos idosos 

afirmaram não ter nenhum diagnóstico prévio dessas doenças. 
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Tabela 6. Distribuição de frequência das características de saúde dos indivíduos 
avaliados. 

(continua) 

Variável n % 

O sr. toma algum remédio regularmente?   

não 71 6,2 

sim 1072 93,4 

sem informação 5 0,4 

Esteve internado nos últimos 6 meses?   

não 1051 91,6 

sim 92 8,0 

sem informação 5 0,4 

Diagnósticos autorrelatados   

AVC (derrame)   

não 1093 95,2 

sim 53 4,6 

não sei 2 0,2 

DAC (infarto, angina)   

não 1026 89,4 

sim 121 10,5 

não sei 1 0,1 

Hipertensão arterial   

não 437 38,1 

sim 707 61,6 

não sei 4 0,3 

Diabetes   

não 861 75,0 

sim 284 24,7 

não sei 3 0,3 

Dislipidemias (colesterol alto)   

não 523 45,6 

sim 611 53,2 

não sei 14 1,2 

Síndromes demenciais (perda da memória)   

não 1035 90,2 

sim 110 9,6 

não sei 3 0,3 

Parkinson   

não 1131 98,5 

sim 13 1,1 

não sei 4 0,3 

Câncer   

não 990 86,2 

sim 156 13,6 

não sei 2 0,2 
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Tabela 6. Distribuição de frequência das características de saúde dos indivíduos 
avaliados. 

(conclusão) 

Variável n % 

Depressão   

não 869 75,7 

sim 276 24,0 

não sei 3 0,3 

Reumatismo/artrose   

não 613 53,4 

sim 518 45,1 

não sei 17 1,5 

Osteoporose   

não 802 69,9 

sim 318 27,7 

não sei 28 2,4 

Respiratório (DPOC, asma)   

não 997 86,8 

sim 151 13,2 

Tuberculose   

não 1109 96,6 

sim 37 3,2 

não sei 2 0,2 

Disfunção tireoidiana   

não 855 74,5 

sim 283 24,7 

não sei 10 0,9 

DAOP (doença arterial obstrutiva periférica)   

não 1070 93,2 

sim 62 5,4 

não sei 16 1,4 

Obesidade   

não 862 75,1 

sim 285 24,8 

sem informação 1 0,1 

Número de comorbidades 1   

0 59 5,1 

1 123 10,7 

2 205 17,9 

3 223 19,4 

4 196 17,1 

5 168 14,6 

6 98 8,5 

7 46 4,0 

8 23 2,0 

9 5 0,4 

10 2 0,2 

Nota: 1 Variável construída a partir da resposta às 16 questões anteriores. 
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6.2 Análise individual dos instrumentos originais 
 

Todos os instrumentos considerados neste trabalho foram inicialmente 

analisados individualmente, a partir dos critérios propostos na seção 5.5.3. Os 

resultados obtidos encontram-se nos Apêndices 1 a 7 e serão sintetizados e discutidos 

a partir da próxima seção. 

 

6.3 Construção e interpretação do escore de CAPACIDADE FUNCIONAL 
 

6.3.1 Seleção dos itens com as melhores propriedades psicométricas 
 

Os Quadros 11 a 14 apresentam uma síntese dos critérios que foram violados 

para cada um dos itens das escalas originais de capacidade funcional consideradas. 

No corpo do quadro são apontados apenas os casos para os quais houve violação. 

Embora o valor do α de Cronbach se o item fosse excluído tenha sido 

computado, na prática tal critério não implicou na eliminação de nenhum item, uma 

vez que as violações ocorreram apenas na terceira ou quarta casa decimais. 

A CCI e a CII foram avaliadas visualmente, de maneira qualitativa. Para os itens 

politômicos, foram assinalados os casos em que uma ou mais categorias não se 

mostraram relevantes na CCI, ou seja, as situações em que as categorias poderiam 

ser agrupadas, embora esse procedimento não tenha sido adotado neste trabalho. 

Esses casos foram denotados, por exemplo, por “3 cat/ 4”, indicando que o item 

possuía quatro categorias de resposta, mas na análise visual da CCI apenas três delas 

apresentavam probabilidade de escolha maior que as demais em algum ponto do 

traço latente. 

Para exemplificar, apresentamos nas Figuras 7 e 8, respectivamente, um item 

que foi excluído e outro que foi selecionado para compor o escore de capacidade 

funcional. Cabe ressaltar que, para facilitar a comparação visual das CII, utilizamos o 

mesmo intervalo no eixo vertical dos gráficos, mas como esses itens são oriundos de 

instrumentos diferentes eles não foram calibrados conjuntamente e, portanto, não 

estão na mesma métrica. 

O item SSM_25 k (“O sr. tem problemas de dor de cabeça?”) foi considerado 

inadequado pela análise de suas curvas pois sua CCI tem uma forma pouco íngreme  
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Figura 7. Exemplo de um item com CCI e CII consideradas INADEQUADAS. 

 

(baixa discriminação) e sua CII é muito baixa, ou seja, o fato do indivíduo apresentar 

dores de cabeça (ou não), não parece contribuir com informação para o traço latente 

capacidade funcional. 

Já o item AVD_22h (“Subir 1 lance de escada”) foi considerado adequado pois 

sua CCI mostra que para as quatro categorias do item há intervalos no traço latente 

em que a probabilidade de escolher a categoria é maior do que a probabilidade de 

escolher as demais, indicando uma boa discriminação entre categorias. Além disso, 

sua CII mostra que o item contribui com uma boa quantidade de informação em toda 

a região abaixo da média do traço latente. Ou seja, saber com que grau de dificuldade 

um indivíduo sobe um lance de escadas fornece uma contribuição importante para a 

avaliação da capacidade funcional entre aqueles indivíduos com funcionalidade 

abaixo da média. 
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Figura 8. Exemplo de um item com CCI e CII consideradas ADEQUADAS. 

 

No caso da independência local, foram relacionados os pares – ou conjuntos – 

de itens para os quais a estatística LD indicaria possível violação dessa hipótese. Tais 

conjuntos foram analisados caso a caso e permaneceram como candidatos a compor 

o escore apenas um item de cada grupo. O critério de escolha foi a melhor CII, mas 

também foi avaliado se o item apresentava semelhança de conteúdo com algum item 

das outras escalas. Porém, cabe ressaltar que se um item já havia sido considerado 

inelegível por algum critério, a escolha do outro ocorreu de maneira automática. 
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Quadro 11. Síntese dos critérios que foram violados na análise do instrumento AVD. 

 
Notas: (i) O valor α de Cronbach para a ESCALA AVD foi 0,8850. (ii) Células vazias indicam que o item atende ao critério. (iii) A última coluna destaca os itens 
que não foram considerados candidatos na composição do escore de capacidade funcional. 

 

 

 
  

item

α−Cronbach 

se item 

excluído

correlação 

item-total   

< 0,40

frequência 

> 95%
a < 1 |b| > 5 e.p. > 1

falta de 

ajuste

correlação 

policórica  

< 0,30

carga 

fatorial        

< 0,50

DIF CCI CII
estatística 

LD > 10

item 

candidato?

AVD_22a

AVD_22b 0,8865 0,3530 98,0 ruim não

AVD_22c

AVD_22d

AVD_22e escolher e - f

AVD_22f fe escolher e - f

AVD_22g

AVD_22h

AVD_22i muito baixa não

AVD_22j 3 cat/ 4

AVD_22k 2 cat/ 4

AVD_22l p=0,0001 p=0,0001 2 cat/ 4 não

AVD_22m

AVD_22n

AVD_22o p=0,0022 p=0,0001 oj, ol, om não
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Quadro 12. Síntese dos critérios que foram violados na análise do instrumento SSM. 

 
Notas: (i) O valor α de Cronbach para a ESCALA SSM foi 0,7611. (ii) Células vazias indicam que o item atende ao critério. (iii) A última coluna destaca os itens 
que não foram considerados candidatos na composição do escore de capacidade funcional. 

 

 

 
  

item

α−Cronbach 

se item 

excluído

correlação 

item-total   

< 0,40

frequência 

> 95%
a < 1 |b| > 5 e.p. > 1

falta de 

ajuste

correlação 

policórica  

< 0,30

carga 

fatorial        

< 0,50

DIF CCI CII
estatística 

LD > 10

item 

candidato?

SSM_25a

SSM_25b 0,7652 0,2306 0,6438 0,2229 0,3542 muito baixa não

SSM_25c 0,3830 não

SSM_25d

SSM_25e 0,3202 ec não

SSM_25f 0,2632 0,7568 0,2492 0,4067 muito baixa fa não

SSM_25g

SSM_25h 0,3271 hd não

SSM_25i

SSM_25j

SSM_25k 0,2612 0,7663 0,2469 0,4109 p=0,0024 ruim muito baixa não

SSM_25l 0,3775 p=0,0065 não

SSM_25m 0,2926 0,8107 0,2656 0,4304 muito baixa não

SSM_25n

SSM_25o
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Quadro 13. Síntese dos critérios que foram violados na análise do instrumento GDS-15. 

 
Notas: (i) O valor α de Cronbach para a ESCALA GDS-15 foi 0,8445. (ii) Células vazias indicam que que o item atende ao critério. (iii) A última coluna destaca 
os itens que não foram considerados candidatos na composição do escore de capacidade funcional. 

 
  

item

α−Cronbach 

se item 

excluído

correlação 

item-total   

< 0,40

frequência 

> 95%
a < 1 |b| > 5 e.p. > 1

falta de 

ajuste

correlação 

policórica  

< 0,30

carga 

fatorial        

< 0,50

DIF CCI CII
estatística 

LD > 10

item 

candidato?

GDS_72
escolher        

72-75, 72-84 

GDS_73

GDS_74 0,8447 0,3328 0,9707 0,4958 p=0,0001 muito baixa não

GDS_75 75 e 72 escolher 72-75

GDS_76

GDS_77

GDS_78 0,8462 0,2625 0,7800 0,2986 0,417 ruim muito baixa não

GDS_79

GDS_80

GDS_81

GDS_82

GDS_83

GDS_84 84 e 72 escolher 72-84

GDS_85

GDS_86
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Quadro 14. Síntese dos critérios que foram violados na análise do instrumento CF-SF36. 

 
Notas: (i) O valor α de Cronbach para o domínio capacidade funcional da SF-36 foi 0,9001. (ii) Células vazias indicam que o item atende ao critério. (iii) A 

última coluna destaca os itens que não foram considerados candidatos na composição do escore de capacidade funcional. 

 

 

 

  

item

α−Cronbach 

se item 

excluído

correlação 

item-total   

< 0,40

frequência 

> 95%
a < 1 |b| > 5 e.p. > 1

falta de 

ajuste

correlação 

policórica  

< 0,30

carga 

fatorial        

< 0,50

DIF CCI CII
estatística 

LD > 10

item 

candidato?

SF_Q03a p=0,0018 muito baixa não

SF_Q03b

SF_Q03c muito baixa cb não

SF_Q03d escolher d - e

SF_Q03e ed escolher d - e

SF_Q03f p=0,0033 p=0,0073 muito baixa fa não

SF_Q03g p=0,0002 não

SF_Q03h p=0,0001 não

SF_Q03i

SF_Q03j 0,9009 2 cat/ 3 muito baixa não
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Assim, a partir do Quadro 11, verificamos que dos 15 itens do instrumento AVD, 

10 foram considerados candidatos a compor o escore de funcionalidade (entre os itens 

AVD_22e e AVD_22f, foi escolhido o primeiro, pela sua CII). 

Já com relação ao instrumento SSM, apenas sete dos 15 itens foram 

selecionados para compor o escore (ver Quadro 12). 

O instrumento GDS-15 foi o instrumento com o maior número de itens 

considerados elegíveis para compor o escore de capacidade funcional: 11 dentre os 

15 itens. Como podemos observar pelo Quadro 13, alguns pares de itens com possível 

violação de independência local foram apontados. Dentre os itens GDS_72 e 

GDS_75, foi considerado o item GDS_72, uma vez que o item GDS_75 é análogo ao 

item SSM_25g que já havia sido selecionado (respectivamente, “Na maior parte do 

tempo o sr. se sente feliz?” e “O sr. é feliz na maior parte do tempo?”). Logo, não foi 

necessário escolher entre os itens GDS_72 e GDS_84, sendo apenas retirado o item 

GDS_84 do conjunto. 

Finalmente, como podemos notar pelo Quadro 14, apenas três dos 10 itens do 

instrumento CF-SF36 foram mantidos como candidatos para a construção do escore 

de capacidade funcional. Entre os itens SF_Q03d e SF_Q03e foi utilizado o primeiro, 

uma vez que o item SF_Q03e é análogo ao item AVD_22h, que já havia sido escolhido 

para a composição do escore (“subir um lance de escada”). 

Então, a princípio foram selecionados 31 itens para compor o escore de 

funcionalidade. No entanto, fazendo uma avaliação qualitativa desse conjunto de 

itens, verificou-se que os itens SSM_25i (“O sr. se sente, por vezes, inútil?”) e GDS_86 

(“O sr. se sente inútil, sem valor?”) possuíam conteúdo semelhante. Sendo assim, 

optamos por considerar apenas o item GDS_86, mais uma vez utilizando como critério 

de escolha a CII. 

Logo, dos 55 itens originais, 30 foram selecionados para compor o escore de 

funcionalidade. A relação desses itens é apresentada no Quadro 15. 

 

Quadro 15. Relação dos 30 itens selecionados para compor o escore de funcionalidade. 
(continua) 

ordem item categorias descrição 

01 AVD_22a 4 deitar/levantar da cama 

02 AVD_22c 4 cuidar da aparência 

03 AVD_22d 4 andar no plano 
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Quadro 15. Relação dos 30 itens selecionados para compor o escore de funcionalidade. 
(conclusão) 

ordem item categorias descrição 

04 AVD_22e 4 tomar banho 

05 AVD_22g 4 banheiro em tempo 

06 AVD_22h 4 subir escada 

07 AVD_22j 4 andar perto de casa 

08 AVD_22k 4 fazer compras 

09 AVD_22m 4 cortar as unhas dos pés 

10 AVD_22n 4 sair de condução 

11 SSM_25a 2 acorda bem e descansado 

12 SSM_25d 2 ninguém o entende 

13 SSM_25g 2 é feliz 

14 SSM_25j 2 se sente bem 

15 SSM_25n 2 falta de ar ou peso no coração 

16 SSM_25o 2 sente solidão, mesmo acompanhado 

17 GDS_72 2 satisfeito com a vida 

18 GDS_73 2 sensação de vida vazia 

19 GDS_76 2 deixou de fazer atividades 

20 GDS_77 2 se sente impotente/incapaz 

21 GDS_79 2 se sente cheio de energia 

22 GDS_80 2 anda sem esperança 

23 GDS_81 2 a maioria das pessoas está melhor 

24 GDS_82 2 sente que as coisas estão sem graça 

25 GDS_83 2 anda de bom humor 

26 GDS_85 2 estar vivo é maravilhoso 

27 GDS_86 2 se sente inútil, sem valor 

28 SF_Q03b 3 atividades moderadas 

29 SF_Q03d 3 subir vários lances de escada 

30 SF_Q03i 3 andar 1 quarteirão 

 

6.3.2 Abordagem inicial unidimensional 
 

Um modelo inicial unidimensional (denotado por U0) foi ajustado ao conjunto 

de 30 itens de capacidade funcional selecionados. Os resultados encontram-se no 
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Apêndice 8. Nem todas as propriedades avaliadas anteriormente foram consideradas 

nesse momento, uma vez que o principal objetivo desse ajuste foi verificar a 

viabilidade de um modelo unidimensional e obter um padrão de comparação com 

possíveis modelos multidimensionais. 

Fazendo uma síntese dos resultados encontrados, apenas um item apresentou 

uma estimativa para o parâmetro a um pouco abaixo do desejado (valor 0,86 para o 

item SSM_25a). Para esse mesmo item a carga fatorial ficou um pouco abaixo de 0,50 

(0,45), mas todos os erros-padrão de estimativa foram razoavelmente baixos e 

nenhum item apresentou falta de ajuste a um nível de 1%. Ou seja, com relação às 

estimativas dos parâmetros dos itens, os resultados foram bastante bons. 

Porém, quando avaliamos a independência local, observamos que em 56 

casos, dos 435 possíveis (= 30 x 29 / 2), a estatística LD foi maior do que 10, o que 

representou 12,9% do total. 

Essa quantidade elevada de casos prováveis de dependência local reforçou a 

necessidade de um estudo da dimensionalidade desse novo conjunto de itens. 

 

6.3.3 AFE para os itens de capacidade funcional 
 

Foi realizada uma AFE com os 30 itens selecionados para compor o escore de 

capacidade funcional. Para investigar a dimensionalidade desse conjunto, foram 

ajustados modelos da TRIM com um a cinco fatores. As variações obtidas na 

porcentagem da variância explicada são apresentadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Variância explicada e respectiva variação nessa 
parcela para os modelos TRIM ajustados ao conjunto de 30 
itens de capacidade funcional. 

quantidade 

de fatores 

variância 
explicada 

acréscimo 

1 fator 45,4%  

2 fatores 59,6% 14,2% 

3 fatores 62,4% 2,8% 

4 fatores 65,0% 2,6% 

5 fatores 67,0% 2,0% 
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Podemos observar que o primeiro fator já é responsável por grande parte da 

variabilidade dos dados. Porém, o segundo fator ainda contribui com uma parcela 

importante na explicação da variância. E a inclusão de dimensões adicionais, a partir 

da terceira, pouco acrescenta na explicação da variabilidade. 

Assim, considerando a parcela da variância explicada pelo modelo com dois 

fatores (59,6%) e a interpretabilidade dos fatores obtidos, optamos por considerar 

essa solução inicial. A Tabela 8 contém as cargas fatoriais rotacionadas, obtidas para 

o modelo com dois fatores. 

 

Tabela 8. Cargas fatoriais rotacionadas para o modelo de AFE dos 30 itens de 
capacidade funcional. 

ordem item 𝝀𝟏 e.p. 𝝀𝟐 e.p. 

1 AVD_22a 0,7285 0,0035 0,1045 0,0500 

2 AVD_22c 0,7192 0,0797 0,0965 0,1158 

3 AVD_22d 0,8161 0,0430 0,0296 0,0675 

4 AVD_22e 0,7769 0,0629 0,0849 0,0955 

5 AVD_22g 0,6207 0,0620 0,1180 0,0765 

6 AVD_22h 0,8503 0,0377 0,0189 0,0571 

7 AVD_22j 0,9685 0,0255 -0,0888 0,0556 

8 AVD_22k 0,9154 0,0364 -0,0569 0,0646 

9 AVD_22m 0,7735 0,0439 -0,0836 0,0628 

10 AVD_22n 0,9134 0,0307 -0,0458 0,0526 

11 SSM_25a 0,0341 0,0852 0,5338 0,0732 

12 SSM_25d -0,0076 0,0833 0,6717 0,0650 

13 SSM_25g -0,0822 0,0819 0,8883 0,0479 

14 SSM_25j 0,1102 0,0797 0,7256 0,0602 

15 SSM_25n 0,2622 0,0814 0,4276 0,0778 

16 SSM_25o -0,0370 0,0850 0,7349 0,0643 

17 GDS_72 -0,1682 0,0733 0,9470 0,0388 

18 GDS_73 -0,0378 0,0625 0,8867 0,0385 

19 GDS_76 0,1094 0,0697 0,6072 0,0599 

20 GDS_77 0,1607 0,0744 0,6966 0,0606 

21 GDS_79 0,2009 0,0736 0,5690 0,0662 

22 GDS_80 -0,0146 0,0764 0,7849 0,0558 

23 GDS_81 0,1394 0,0843 0,6395 0,0709 

24 GDS_82 0,0431 0,0704 0,7723 0,0514 

25 GDS_83 0,0480 0,0917 0,6768 0,0735 

26 GDS_85 -0,0511 0,1052 0,7625 0,0753 

27 GDS_86 0,1897 0,0870 0,7575 0,0644 

28 SF_Q03b 0,6127 0,0592 0,1372 0,0664 

29 SF_Q03d 0,6602 0,0558 0,0532 0,0683 

30 SF_Q03i 0,7909 0,0495 0,0552 0,0713 
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Uma rotação oblíqua foi realizada para auxiliar na interpretação dos resultados. 

Essa opção foi adotada por parecer mais apropriado assumir a existência de alguma 

correlação entre as dimensões da capacidade funcional. A correlação verificada entre 

os dois fatores foi de 0,42 , que pode ser considerada mediana. 

Podemos perceber, pelas cargas de maior importância sombreadas na Tabela 

8, que os itens oriundos das escalas AVD e CF-SF36, que têm uma abordagem 

predominantemente física da capacidade funcional, concentram-se exclusivamente 

no primeiro fator, enquanto os itens provenientes das escalas SSM e GDS-15, cujo 

enfoque é no aspecto mental da funcionalidade, estão presentes exclusivamente no 

segundo fator. 

Portanto, o estudo exploratório da dimensionalidade dos itens de capacidade 

funcional apontou para a existência de duas dimensões: uma física e a outra mental. 

 

6.3.4 AFC para os itens de capacidade funcional 
 

Considerando os resultados da AFE, foram então ajustados modelos de AFC 

para os itens de capacidade funcional selecionados. Dois tipos de modelos, que foram 

considerados mais adequados pela estrutura fatorial dos dados, foram avaliados e 

estão esquematizados na Figura 9. 

Os resultados do ajuste do modelo multidimensional não hierárquico com duas 

dimensões correlacionadas entre si (que será denotado por AFC2corr) encontram-se 

no Apêndice 9. A interpretação dos parâmetros é um pouco mais complexa no caso 

multidimensional, mas a partir da análise das outras informações pudemos concluir 

que, de modo geral, o modelo se ajustou bem aos dados: a média dos erros-padrão 

das estimativas foi de 0,23 , sendo que o maior valor individual foi 0,69 ; não foi 

observado nenhum item com falta de ajuste a 1% e apenas em três casos a estatística 

LD foi superior a 10, sendo que nenhum deles foi maior do que 12. 

As cargas fatoriais do modelo AFC2corr indicaram que todos os itens têm uma 

participação importante para a medida das respectivas componentes da 

funcionalidade, sendo que a correlação estimada entre as duas dimensões foi de 0,48, 

valor que pode ser interpretado como indicativo de correlação moderada. 

A interpretação do Modelo Bifatorial (denotado por AFC2bifac) também indica 

um bom ajuste do modelo aos dados, com alguns resultados semelhantes aos 

observados para o modelo AFC2corr. Não foram identificados itens com falta de ajuste  
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Modelo multidimensional com as 2 
dimensões correlacionadas 

Modelo Bifatorial 

  

Figura 9. Representação esquemática dos modelos multidimensionais ajustados para os 30 
itens de capacidade funcional. 

 

a 1%; a média dos erros-padrão das estimativas foi de 0,26 , sendo que o maior erro 

observado foi 0,73 . E esse modelo foi o que melhor acomodou a dependência local 

que havia sido identificada para esse conjunto de itens, uma vez que nenhum valor 

acima de 10 foi encontrado para a estatística LD (ver Apêndice 10). 

Ainda com relação ao modelo AFC2bifac, verificamos que para dois itens, o 

AVD_22k (“Fazer compras”) e o GDS_79 (“O sr. se sente cheio de energia?”) há um 

equilíbrio maior entre as cargas fatoriais do fator geral e dos fatores específicos 

(respectivamente, físico e mental). Porém, para os itens que compõem o fator físico, 

a carga no fator geral é sempre maior do que a carga específica, enquanto que para 

os itens do fator mental, a carga específica é sempre maior do que a carga no fator 

geral. Ou seja, a dimensão geral da capacidade funcional parece acomodar melhor o 

componente físico, mas com relação ao mental, mesmo após o controle pelo fator 

geral, ainda resta um forte componente residual ligado a esse específico. 

Na Tabela 9, comparamos as estatísticas da qualidade do ajuste desses dois 

modelos e também do modelo unidimensional proposto na seção 6.3.2. 

Física

item 1

item 2

...

item 13

Mental

item 1

item 2

...

item 17

capacidade
funcional

item 1

item 2

...

item 13

item 1

item 2

...

item 17

Física 

Mental 
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Tabela 9. Medidas da qualidade do ajuste para os modelos ajustados aos 30 itens de 
capacidade funcional. 

medida U0 AFC2corr AFC2bifac 

# de parâmetros 83 84 113 

# LD > 10 56 3 0 

-2LL 32.469,21 30.549,26 30.211,48 

AIC 32.635,21 30.717,26 30.437,48 

BIC 33.053,94 31.141,03 31.007,55 

M2 12.505,59 5.833,09 4.177,39 

RMSEA 0,09 0,05 0,04 

 

Como podemos notar, embora o modelo AFC2bifac seja o menos parcimonioso 

com relação ao número de parâmetros, todas as demais medidas apontam esse 

modelo como sendo o melhor, quando comparado aos outros dois. 

Assim, pelo conjunto dos resultados observados, podemos concluir que o 

modelo AFC2bifac forneceu um bom ajuste aos dados, isto é, os 30 itens que foram 

selecionados parecem compartilhar de uma dimensão geral de capacidade funcional 

e de mais duas dimensões específicas, não correlacionadas, sendo uma medindo o 

componente mental, após a variabilidade da funcionalidade já acomodada no fator 

geral e outra dimensão física, um pouco mais residual após o controle pelo fator geral. 

 

6.3.5 Investigação da unidimensionalidade essencial dos itens de 
capacidade funcional 
 

Uma vez que o modelo AFC2bicac foi considerado adequado aos dados, 

utilizamos as propriedades do Modelo Bifatorial, discutidas na seção 4.3.2.2.3.1, para 

investigar se o conjunto de itens de capacidade funcional selecionado poderia ser 

tratado como essencialmente unidimensional. Assim, na Tabela 10 temos as medidas 

que foram calculadas. 

Analisando os dados apresentados verificamos, pelo índice ECV, que a parcela 

da variância comum explicada pelo fator geral do modelo foi apenas mediana (51,4%), 

sendo a dimensão mental responsável por uma parte importante (38,2%) da 

variabilidade dos dados. Esses primeiros resultados já ofereceram indícios de que os 

dados não poderiam ser considerados essencialmente unidimensionais. 
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O coeficiente ω observado foi bastante elevado, tanto para o fator geral como 

para os específicos, denotando uma boa confiabilidade em todos as dimensões. Já 

pelo índice ωH , verificamos que a porcentagem da variância na pontuação do 

componente mental, após a remoção da variabilidade atribuída ao fator geral, foi 

bastante elevada (70,3%), fornecendo também subsídios contra a 

unidimensionalidade essencial. 

 

Tabela 10. Medidas relativas ao Modelo Bifatorial ajustado aos 30 itens de 
capacidade funcional. 

escala PUC RPB 

capacidade 
funcional 

0,5080 0,4387 

fator ECV ω ωH 

geral 0,5140 0,9691 0,6413 

físico 0,1041 0,9596 0,1280 

mental 0,3819 0,9524 0,7027 

 

Além disso, o valor da PUC (50,8%) indica que apenas metade dos termos de 

covariância refletiam unicamente a variância da dimensão geral. Por fim, todos esses 

achados foram ainda corroborados pela medida do RPB médio de quase 44%, 

apontando para um grande viés na diferença entre as soluções uni e 

multidimensionais. 

Portanto, concluímos que não seria adequado ajustar um modelo 

unidimensional aos 30 itens de capacidade funcional. Sendo assim, e visando a 

interpretabilidade dos escores, optamos por fazer uma análise unidimensional múltipla 

para os itens de capacidade funcional. Para tanto, ajustamos um novo Modelo 

Bifatorial para cada dimensão latente identificada na AFE, como será descrito nas 

próximas seções. 

 

6.3.6 Modelo Bifatorial para os itens de capacidade funcional FÍSICA 
 

As análises anteriores identificaram uma dimensão física da funcionalidade, 

composta por 13 itens, sendo 10 oriundos da escala AVD e três da CF-SF36. 

Utilizamos então, novamente as propriedades do Modelo Bifatorial para verificar se 

esses itens, que têm origem em instrumentos distintos, poderiam ser considerados 
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conjuntamente num modelo unidimensional. Para tanto, ajustamos um Modelo 

Bifatorial com dois fatores específicos, definidos pelas escalas de origem dos itens. 

As propriedades obtidas a partir do ajuste desse modelo são apresentadas a seguir, 

na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Medidas relativas ao Modelo Bifatorial ajustado aos 13 itens de 
capacidade funcional FÍSICA. 

escala PUC RPB 

funcionalidade 
FÍSICA 

0,3846 0,0505 

fator ECV ω ωH 

geral 0,8508 0,9632 0,9368 

AVD 0,0649 0,9565 0,0074 

CF-SF36 0,0843 0,8641 0,3258 

 

A partir do índice ECV obtido, que foi de 85,1%, verificamos que grande parte 

da variância comum é explicada pelo fator geral do modelo, sendo a variabilidade 

atribuída especificamente às diferenças nas escalas AVD e CF-SF36 de magnitude 

bem mais reduzida, sugerindo que a funcionalidade física pode ser considerada 

essencialmente unidimensional. 

O coeficiente ω foi bastante elevado para o fator geral e para a escala AVD, 

sendo um pouco menor para a escala CF-SF36, mas ainda assim sinalizando boa 

confiabilidade em todas as dimensões. Analisando o índice ωH do fator geral, 

verificamos que grande parte (93,7%) da variância no escore total pode ser atribuída 

às diferenças observadas nesse fator, ou seja, pode-se considerar o escore de 

capacidade funcional física medido por esses 13 itens como sendo influenciado 

principalmente por um único traço latente. 

E embora o valor da PUC tenha sido baixo, como obtivemos ECV>0,60 e 

𝜔𝐻>0,70  é possível considerar o conjunto de itens como basicamente unidimensional. 

Além disso, o RPB médio observado foi de apenas 5,1%, valor que pode ser 

considerado outro forte indício de unidimensionalidade essencial. 

Portanto, concluímos que o conjunto de 13 itens de capacidade funcional física 

pode ser considerado essencialmente unidimensional e, sendo assim, todos poderiam 

ser utilizados na criação da dimensão física do escore a partir de um modelo 



98 
 

 

unidimensional. No entanto, seguindo a proposta deste trabalho de definir os escores 

considerando apenas os melhores itens, optamos por utilizar, mais uma vez, as 

propriedades do Modelo Bifatorial para orientar essa escolha. Desse modo, 

calculamos o I-ECV com o intuito de fazer uma avaliação da dimensionalidade no nível 

individual dos itens e então selecionar aqueles mais “unidimensionais”. Esses valores, 

juntamente com o RPB, em valores absolutos, são apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Medidas relativas ao Modelo Bifatorial, calculadas por item, para a 
capacidade funcional FÍSICA. 

ordem item I-ECV RPB 

1 AVD_22a 0,8369 0,0793 

2 AVD_22c 0,9981 0,0226 

3 AVD_22d 0,9975 0,0029 

4 AVD_22e 0,9999 0,0146 

5 AVD_22g 0,9392 0,0491 

6 AVD_22h 0,9998 0,0130 

7 AVD_22j 0,8770 0,0453 

8 AVD_22k 0,7697 0,0656 

9 AVD_22m 0,9750 0,0019 

10 AVD_22n 0,8721 0,0407 

11 SF_Q03b 0,5537 0,1231 

12 SF_Q03d 0,6334 0,1175 

13 SF_Q03i 0,6731 0,0803 

Nota: Os valores assinalados em amarelo são aqueles que violam os critérios de escolha. 

 

Assim, utilizando como critério a escolha de itens com I-ECV>0,65 e RPB<0,10 

selecionamos 11 dos 13 itens de funcionalidade física para a composição do escore. 

 

6.3.7 Modelo Bifatorial para os itens de capacidade funcional MENTAL 
 

Os 17 itens pertencentes à dimensão mental da funcionalidade eram 

provenientes das escalas SSM e da GDS-15 (6 e 11 itens, respectivamente). 

Analogamente ao que foi feito para a dimensão física, utilizamos as propriedades do 

Modelo Bifatorial para verificar se esses itens poderiam ser considerados 

conjuntamente num modelo unidimensional. Assim, ajustamos um Modelo Bifatorial 

no qual os dois fatores específicos foram definidos pelas escalas de origem dos itens. 

As medidas obtidas a partir do ajuste desse modelo encontram-se na Tabela 13. 

Resultados semelhantes aos obtidos a partir do ajuste do Modelo Bifatorial para 

os itens de funcionalidade física foram observados para a dimensão mental. A parcela 



99 
 

 

da variância comum explicada pelo fator geral do modelo foi de 87,9%, enquanto a 

variabilidade atribuída às diferenças nas escalas SSM e GDS-15 foi apenas residual, 

sugerindo a unidimensionalidade essencial do conjunto de itens de capacidade 

funcional mental. 

 

Tabela 13. Medidas relativas ao Modelo Bifatorial ajustado aos 17 itens de 
capacidade funcional MENTAL. 

escala PUC RPB 

funcionalidade 
MENTAL 

0,4853 0,0400 

fator ECV ω ωH 

geral 0,8786 0,9559 0,9110 

SSM 0,0506 0,8678 0,0933 

GDS-15 0,0708 0,9421 0,0703 

 

Observamos ainda, valores expressivos para o coeficiente ω relativo ao fator 

geral e à escala GDS-15, e um valor um pouco mais baixo para a escala SSM, mas 

ainda assim sinalizando boa confiabilidade em todas as dimensões. O índice ωH do 

fator geral foi também bastante elevado (91,1%), indicando que o escore de 

funcionalidade mental medido por esses 17 itens é influenciado predominantemente 

por um único traço latente, uma vez que parte importante da variância no escore total 

pode ser atribuída às diferenças observadas nessa dimensão geral. 

Novamente, o valor de PUC foi baixo (48,5%), mas como os valores observados 

nos índices ECV e 𝜔𝐻 foram bastante significativos, o conjunto dos itens de 

capacidade mental pode ser considerado como basicamente unidimensional. Por fim, 

o valor de 4,0% obtido para o RPB médio também fornece indícios da 

unidimensionalidade essencial dos dados. 

Logo, poderíamos ter utilizado todos os 17 itens no ajuste de um modelo 

unidimensional para a construção da dimensão mental do escore. Porém, do mesmo 

modo como foi feito para a dimensão física, utilizamos as propriedades do Modelo 

Bifatorial para orientar a escolha dos itens com características mais “unidimensionais”. 

Assim, na Tabela 14 são apresentados o I-ECV e o RPB, em valores absolutos, para 

esses itens. 
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Tabela 14. Medidas relativas ao Modelo Bifatorial, calculadas por item, para a 
capacidade funcional MENTAL. 

ordem item I-ECV RPB 

1 SSM_25a 0,563 0,051 

2 SSM_25d 0,993 0,004 

3 SSM_25g 0,954 0,019 

4 SSM_25j 0,783 0,022 

5 SSM_25n 0,697 0,053 

6 SSM_25o 0,999 0,017 

7 GDS_72 0,987 0,047 

8 GDS_73 0,952 0,016 

9 GDS_76 0,727 0,085 

10 GDS_77 0,810 0,076 

11 GDS_79 0,924 0,047 

12 GDS_80 0,903 0,038 

13 GDS_81 0,893 0,049 

14 GDS_82 0,920 0,032 

15 GDS_83 1,000 0,012 

16 GDS_85 0,928 0,034 

17 GDS_86 0,783 0,079 

Nota: O valor assinalado em amarelo viola os critérios de escolha. 

 

Utilizando o mesmo critério adotado para a dimensão física (ECV>0,65 e 

RPB<0,10), apenas o item SSM_25a foi excluído do conjunto. Assim, 16 itens de 

capacidade funcional mental foram selecionados para a composição do escore. 

 

6.3.8 Modelo unidimensional final para o escore de capacidade funcional 
FÍSICA 
 

Finalizada a definição do conjunto de itens com as melhores propriedades 

psicométricas e com características unidimensionais, foi realizado o ajuste final de um 

modelo unidimensional para a construção do escore de capacidade funcional física. 

Por se tratar de um modelo final, todos os procedimentos usuais de verificação 

da qualidade do ajuste de modelos da TRI foram realizados, iniciando pela 

investigação da existência de DIF por sexo. O nível de significância considerado nessa 

etapa do processo, no caso do DIF, foi um pouco menos restritivo (1%) do que na fase 

de seleção dos itens. 

Do conjunto de 11 itens avaliados, foi detectado DIF (p=0,0001) em apenas um 

deles: o item AVD_22a (“deitar/levantar da cama”). Esse item foi então excluído do 
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conjunto e um novo modelo foi ajustado, agora com os 10 itens de funcionalidade 

física restantes. 

Os resultados do ajuste do modelo final para o escore de capacidade funcional 

física encontram-se no Apêndice 11. De um modo geral, o modelo se ajustou bem aos 

dados, sendo que o valor de RMSEA observado foi de 0,04. 

No total, foram estimados 39 parâmetros de item, sendo que o erro-padrão 

médio dessas estimativas ficou em 0,15 e o maior valor observado foi 0,41. Nenhum 

item apresentou falta de ajuste a 1%, a menor carga fatorial obtida foi 0,64 e não 

houve nenhuma violação da hipótese de independência local. 

Pela análise da CCI e da CII pudemos observar que todos os 10 itens do escore 

de funcionalidade física são itens adequados para a avaliação de indivíduos com 

capacidade funcional mediana ou abaixo da média. O item do conjunto que contribui 

com menos informação para a funcionalidade física é o AVD_22g (“Ir ao banheiro em 

tempo”), enquanto a maior informação é fornecida pelo item AVD_22j (“Andar perto 

de casa”). Também pudemos notar que para alguns itens poderia ter sido ajustado um 

modelo com um número menor de categorias, dada a baixa probabilidade de escolha 

da categoria estimada sob o modelo ajustado. Porém, essa estratégia não foi utilizada 

neste trabalho. 

A relação final dos itens que foram utilizados na construção do escore de 

funcionalidade física encontra-se no Quadro 16. 

 

Quadro 16. Relação final dos 10 itens utilizados na construção do escore de 
capacidade funcional FÍSICA. 

ordem item categorias descrição 

01 AVD_22c 4 cuidar da aparência 

02 AVD_22d 4 andar no plano 

03 AVD_22e 4 tomar banho 

04 AVD_22g 4 ir ao banheiro em tempo 

05 AVD_22h 4 subir escada 

06 AVD_22j 4 andar perto de casa 

07 AVD_22k 4 fazer compras 

08 AVD_22m 4 cortar as unhas dos pés 

09 AVD_22n 4 sair de condução 

10 SF_Q03i 3 andar 1 quarteirão 
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Por fim, foram estimados os escores de capacidade funcional física para cada 

um dos indivíduos considerados no estudo. 

 

6.3.9 Modelo unidimensional final para o escore de capacidade funcional 
MENTAL 
 

A exemplo do procedimento adotado para a dimensão física, uma vez definidos 

os itens com as melhores propriedades psicométricas e com características 

unidimensionais, foi realizado o ajuste final de um modelo unidimensional para a 

construção do escore de capacidade funcional mental. 

Utilizando um nível de significância de 1%, não foi detectada a presença de DIF 

por sexo para os itens de funcionalidade mental. Assim, um modelo com todos os 16 

itens foi ajustado, e os resultados encontram-se no Apêndice 12. De maneira geral, o 

modelo se ajustou bem aos dados, sendo que o valor de RMSEA observado foi de 

0,04. 

Foram estimados 32 parâmetros de item e o erro-padrão médio dessas 

estimativas ficou em 0,13 , sendo que o maior valor observado foi 0,30. Não foi 

verificada falta de ajuste a 1% para nenhum item; também não houve violação da 

hipótese de independência local e a menor carga fatorial observada foi 0,52. 

Analogamente ao que foi verificado para a dimensão física, pela análise da CCI 

e da CII pudemos observar que os itens do escore de funcionalidade mental também 

são itens adequados para a avaliação de indivíduos com capacidade funcional 

mediana ou abaixo da média. Dos 16 itens, aquele que contribui com menos 

informação para a funcionalidade mental é o SSM_25n (“O sr. tem problema de falta 

de ar ou peso no coração”), enquanto a maior informação é fornecida pelo item 

GDS_73 (“O sr. tem a sensação de que a sua vida anda meio vazia?”). 

Apresentamos, no Quadro 17, a relação final dos itens que foram utilizados na 

construção do escore de capacidade funcional mental. 

Finalizando, os escores de capacidade funcional mental foram estimados para 

cada um dos indivíduos avaliados neste trabalho. 
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Quadro 17. Relação final dos 16 itens utilizados na construção do escore de capacidade 
funcional MENTAL. 

ordem item categorias descrição 

01 SSM_25d 2 ninguém o entende 

02 SSM_25g 2 é feliz 

03 SSM_25j 2 se sente bem 

04 SSM_25n 2 falta de ar ou peso no coração 

05 SSM_25o 2 sente solidão, mesmo acompanhado 

06 GDS_72 2 satisfeito com a vida 

07 GDS_73 2 sensação de vida vazia 

08 GDS_76 2 deixou de fazer atividades 

09 GDS_77 2 se sente impotente/incapaz 

10 GDS_79 2 se sente cheio de energia 

11 GDS_80 2 anda sem esperança 

12 GDS_81 2 a maioria das pessoas está melhor 

13 GDS_82 2 sente que as coisas estão sem graça 

14 GDS_83 2 anda de bom humor 

15 GDS_85 2 estar vivo é maravilhoso 

16 GDS_86 2 se sente inútil, sem valor 

 

6.3.10 Interpretação do escore de capacidade funcional FÍSICA 
 

Visando facilitar a interpretação dos resultados, realizamos uma transformação 

linear nas estimativas dos parâmetros dos itens e dos traços latentes, de modo que a 

média dos escores de capacidade funcional física de todos os indivíduos participantes 

do estudo foi fixada em 50 com um desvio-padrão igual a 10. Essa nova métrica foi 

denotada por escala (50;10). 

Em seguida, definimos alguns pontos nessa escala (50;10), que serão os níveis 

âncora do escore de capacidade funcional física. A distância entre dois níveis 

consecutivos foi fixada em 10 pontos (= 1 desvio-padrão). Então, calculamos a 

probabilidade de escolha de cada categoria, ou acima dela, sob o modelo ajustado 

(que foi o uni-MRG para todos os itens), para todas as categorias de todos os itens do 

escore. Por fim, utilizamos os critérios tradicionais (considerando uma tolerância de 

0,02) para identificação dos itens âncora, que foram descritos na seção 4.3.2.1.4 . Na 

Tabela 15 são apresentadas essas probabilidades e estão sinalizados os níveis em 

que cada categoria, de cada item, foi identificada como âncora (em amarelo) ou 

quase-âncora (em rosa). 
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Tabela 15. Probabilidades de escolha da categoria, ou acima dela, sob o modelo uni-MRG 
ajustado e identificação dos níveis em que os itens são âncora e quase-âncora. 

 
Nota: As células destacadas em amarelo sinalizam os itens âncora e em rosa, os itens quase-âncora. 

 

Podemos verificar que foram identificados seis níveis âncora. Para exemplificar 

como deve ser feita a leitura da Tabela 15, vamos interpretar os dados do item 

AVD_22c (“Cuidar da aparência”): 

 É mais provável que indivíduos de 60 anos ou mais, com escore de capacidade 

funcional física abaixo de 7,5 não sejam capazes de cuidar sozinhos da 

aparência. 

ordem Item descrição -2,5 7,5 17,5 27,5 37,5 47,5 57,5 67,5 77,5

1 AVD_22c Cuidar da aparência 0,28 0,65 0,90 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,09 0,33 0,71 0,92 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00

0,02 0,08 0,28 0,66 0,90 0,98 1,00 1,00 1,00

2 AVD_22d Andar no plano 0,05 0,28 0,75 0,96 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,03 0,18 0,63 0,93 0,99 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,02 0,14 0,56 0,91 0,99 1,00 1,00

3 AVD_22e Tomar banho 0,11 0,47 0,86 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,02 0,11 0,46 0,86 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,01 0,10 0,44 0,85 0,98 1,00 1,00 1,00

4 AVD_22g Ir ao banheiro em tempo 0,38 0,67 0,87 0,96 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

0,08 0,22 0,48 0,76 0,91 0,97 0,99 1,00 1,00

0,01 0,04 0,12 0,31 0,60 0,84 0,94 0,98 0,99

5 AVD_22h Subir escada (1 lance) 0,01 0,07 0,41 0,86 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,01 0,05 0,30 0,80 0,97 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,03 0,20 0,69 0,95 0,99 1,00

6 AVD_22j Andar perto de casa 0,00 0,00 0,01 0,26 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,11 0,87 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,02 0,45 0,98 1,00 1,00 1,00

7 AVD_22k Fazer compras 0,00 0,00 0,01 0,17 0,83 0,99 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,01 0,13 0,77 0,99 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,05 0,54 0,96 1,00 1,00 1,00

8 AVD_22m Cortar as unhas dos pés 0,00 0,01 0,04 0,18 0,53 0,85 0,97 0,99 1,00

0,00 0,01 0,03 0,12 0,41 0,78 0,95 0,99 1,00

0,00 0,00 0,01 0,04 0,17 0,52 0,85 0,97 0,99

9 AVD_22n Sair de condução 0,00 0,00 0,01 0,14 0,80 0,99 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,07 0,64 0,98 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,02 0,27 0,90 1,00 1,00 1,00

10 SF_Q03i Andar 1 quarteirão 0,01 0,04 0,17 0,52 0,85 0,97 0,99 1,00 1,00

0,00 0,01 0,03 0,14 0,47 0,82 0,96 0,99 1,00
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 Já com relação aos idosos com funcionalidade física por volta de 7,5 é 

esperado que eles sejam capazes de cuidar da aparência com muita 

dificuldade. 

 Para os indivíduos com 60 anos ou mais, cujo escore de capacidade funcional 

física situa-se próximo a 17,5 , é mais provável que a tarefa de cuidar da 

aparência seja feita com pouca dificuldade. 

 Finalmente, espera-se que idosos com escore de funcionalidade de 27,5 ou 

mais sejam capazes de cuidar da própria aparência sem dificuldade. 

Assim, repetindo esse processo para todos os itens, chegamos à interpretação 

do escore de funcionalidade física proposto, sintetizada no Quadro 18. 

Uma vez definidos e interpretados os níveis âncora da escala proposta, o 

escore de capacidade funcional física de cada um dos indivíduos foi classificado de 

acordo com esses níveis, para que pudesse ser avaliado o percentual de sujeitos em 

cada ponto da escala. Para esse procedimento, duas questões foram consideradas. 

Primeira, que a magnitude do erro, em geral, é um pouco mais elevada quando trata-

se de estimativas individuais. Segunda, que os métodos de estimação dos parâmetros 

dos itens e dos escores dos indivíduos foram distintos (respectivamente, máxima 

verossimilhança e EAP). Assim, para a classificação dos escores individuais dos 

sujeitos foi considerada uma tolerância de 2,5 pontos, valor que corresponde a 25% 

do desvio-padrão da escala (50,10), conforme apresentado na Tabela 16. 

 

Tabela 16. Intervalos considerados para a classificação individual dos sujeitos 
nos níveis de capacidade funcional FÍSICA. 

Nível de Capacidade 
Funcional FÍSICA 

escore 
intervalo 

considerado 

abaixo do nível 1 < 7,5 < 5 

nível 1 7,5   5 |--- 15 

nível 2 17,5 15 |--- 25 

nível 3 27,5 25 |--- 35 

nível 4 37,5 35 |--- 45 

nível 5 47,5 45 |--- 55 

nível 6 ≥ 57,5 ≥ 55 

 

Desse modo, a distribuição de frequência dos participantes do estudo nos 

níveis do escore de funcionalidade física proposto, encontra-se na Tabela 17. 
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Quadro 18. Interpretação do escore de capacidade funcional FÍSICA. 

 

Nível de Capacidade

Funcional FÍSICA

abaixo do Neste nível de capacidade funcional FÍSICA, é esperado que indivíduos com 60 anos ou mais

nível 1 NÃO REALIZEM SOZINHOS nenhuma das 10 atividades perguntadas (ABVDs, AIVDs e "andar  um

abaixo de 7,5 quarteirão" ).

nível 1 Neste nível, é esperado que os idosos sejam capazes de:

7,5 → IR AO BANHEIRO EM TEMPO e CUIDAR DA APARÊNCIA com MUITA DIFICULDADE;

Quanto às outras 8 atividades perguntadas (3 ABVDs, 4 AIVDs e "andar um quarteirão"), é

esperado que eles NÃO REALIZEM SOZINHOS.

nível 2 Neste nível, é esperado que os idosos sejam capazes de:

17,5 → CUIDAR DA APARÊNCIA com POUCA DIFICULDADE;

→ IR AO BANHEIRO EM TEMPO, TOMAR BANHO e ANDAR NO PLANO com MUITA DIFICULDADE;

Quanto às outras 6 atividades perguntadas (1 ABVDs, 4 AIVDs e "andar um quarteirão"), é

esperado que eles NÃO REALIZEM SOZINHOS.

nível 3 Neste nível, é esperado que os idosos sejam capazes de:

27,5 → CUIDAR DA APARÊNCIA SEM DIFICULDADE;

→ IR AO BANHEIRO EM TEMPO, TOMAR BANHO e ANDAR NO PLANO com POUCA DIFICULDADE;

→ SUBIR 1 LANCE DE ESCADA com MUITA DIFICULDADE;

Quanto às outras 5 atividades perguntadas (4 AIVDs e "andar um quarteirão"), é esperado que

eles NÃO REALIZEM SOZINHOS.

nível 4 Neste nível, é esperado que os idosos sejam capazes de:

37,5 → CUIDAR DA APARÊNCIA, IR AO BANHEIRO EM TEMPO, TOMAR BANHO e ANDAR NO PLANO

SEM DIFICULDADE;

→ SUBIR 1 LANCE DE ESCADA e ANDAR UM QUARTEIRÃO com POUCA DIFICULDADE;

→ ANDAR PERTO DE CASA,  FAZER COMPRAS e SAIR DE CONDUÇÃO com ALGUMA DIFICULDADE

     (pouca ou muita);

Quanto a CORTAR AS UNHAS DOS PÉS, é esperado que eles NÃO REALIZEM SOZINHOS.

nível 5 Neste nível, é esperado que os idosos sejam capazes de:

47,5 → CUIDAR DA APARÊNCIA, IR AO BANHEIRO EM TEMPO, TOMAR BANHO, ANDAR NO PLANO,

SUBIR 1 LANCE DE ESCADA, ANDAR UM QUARTEIRÃO, ANDAR PERTO DE CASA, FAZER COMPRAS, 

e SAIR DE CONDUÇÃO SEM DIFICULDADE;

→ CORTAR AS UNHAS DOS PÉS com ALGUMA DIFICULDADE (pouca ou muita).

nível 6 A partir deste nível, é esperado que indivíduos com 60 anos ou mais realizam TODAS as 

57,5 atividades perguntadas (ABVDs, AIVDs e "andar um QUARTEIRÃO") SEM DIFICULDADE.

INTERPRETAÇÃO
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Tabela 17. Distribuição de frequência dos participantes do estudo nos níveis de 
capacidade funcional FÍSICA. 

Nível de Capacidade 
Funcional FÍSICA 

n % 
% 

acumulada 

nível 1 2 0,2 0,2 

nível 2 14 1,2 1,4 

nível 3 96 8,4 9,8 

nível 4 224 19,5 29,3 

nível 5 374 32,6 61,9 

nível 6 437 38,1 100,0 

Total 1.147 100,0  

 

Podemos observar que menos de 30% dos indivíduos participantes do estudo 

encontram-se entre o nível 1 e o nível 4, que pela interpretação dos escore de 

capacidade funcional física (Quadro 18), são os níveis que caracterizam os sujeitos 

com algum grau de comprometimento funcional físico. 

Finalmente, para contextualizar a interpretação dos escores construídos, na 

Figura 10 apresentamos a distribuição empírica dos resultados obtidos com a escala 

proposta neste trabalho e, para comparação, na Figura 11 temos a distribuição das 

pontuações nas escalas originais. 

 

 
Figura 10. Distribuição do escore de capacidade funcional FÍSICA. 
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Figura 11. Distribuição das pontuações nas escalas originais (AVD e CF-SF36) 
de capacidade funcional FÍSICA. 

 

Para a interpretação dos gráficos nas Figuras 10 e 11, primeiramente é preciso 

lembrar que no caso do escore de capacidade funcional física proposto e da escala 

CF-SF36, quanto maior a pontuação, melhor a funcionalidade física, enquanto que na 

escala AVD temos o inverso, ou seja, uma pontuação maior significa maior 

incapacidade funcional. 

Assim, verificamos que a distribuição das pontuações nas escalas originais é 

bastante assimétrica, com predominância de indivíduos nas extremidades que 

indicam boa capacidade funcional. Analogamente, a distribuição do escore de 
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capacidade funcional física proposto também é bastante assimétrica, com uma 

concentração bastante elevada de indivíduos próximo ao escore de funcionalidade 

física 60. O que uma análise mais detalhada dos resultados mostrou foi que o intervalo 

de variação dos escores ficou entre 5,9 e 59,9 pontos, com 38,1% dos indivíduos com 

uma pontuação acima de 59, sendo que 34,0% deles obtiveram o escore máximo. 

Portanto, o escore de capacidade funcional física proposto tem um ponto de 

saturação para indivíduos com boa funcionalidade. Em outras palavras, esse escore 

é útil para avaliar incapacidade física, o que obviamente já seria esperado, uma vez 

que as escalas de origem dos itens possuem essa mesma característica. As 

propriedades psicométricas da escala proposta serão discutidas na seção 6.5.1. 

 

6.3.11 Interpretação do escore de capacidade funcional MENTAL 
 

Para o escore de capacidade funcional mental também foi feita uma 

transformação linear nas estimativas dos parâmetros dos itens e dos traços latentes, 

de modo que a média dos escores de todos os participantes foi fixada em 50, com um 

desvio-padrão igual a 10. Ou seja, para a funcionalidade mental também foi utilizada 

a métrica (50;10). 

Na sequência, definimos os níveis âncora do escore de capacidade funcional 

mental nessa escala (50;10). A distância entre dois níveis consecutivos, no caso da 

funcionalidade mental, foi de 5 pontos (= 1/2 desvio-padrão). Então, calculamos a 

probabilidade de escolha da categoria mais favorável, sob o modelo ajustado (que foi 

o uni-ML2), para todos os itens do escore. Por fim, utilizamos um critério alternativo 

para a identificação dos itens âncora (considerando também uma tolerância de 0,02), 

que é descrito a seguir: 

Um item será considerado âncora no nível X se, e somente se, as duas condições 

abaixo forem satisfeitas simultaneamente: 

(i) 𝑃(𝜃𝑋) ≥ 0,65 

(ii) 𝑃(𝜃𝑋−1) < 0,50 

E um item será considerado quase-âncora no nível X se, e somente se, as duas 

condições abaixo forem satisfeitas simultaneamente: 

(iii) 𝑃(𝜃𝑋) ≥ 0,60 

(iv) 𝑃(𝜃𝑋) − 𝑃(𝜃𝑋−1) ≥ 0,15 
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A Tabela 18 apresenta as probabilidades de escolha da categoria mais 

favorável, calculadas para cada item nos diferentes níveis âncora, com a identificação 

dos níveis em que o item foi considerado âncora (em amarelo) ou quase-âncora (em 

rosa). 

 

Tabela 18. Probabilidades de escolha da categoria mais favorável, sob o modelo uni-ML2 
ajustado e identificação dos níveis em que os itens são âncora ou quase-âncora. 

 
Nota: As células destacadas em amarelo sinalizam os itens âncora e em rosa, os itens quase-âncora. 

 

Cabe notar que o item SSM_25n (“O sr. tem problema de falta de ar ou peso 

no coração”) não foi considerado âncora e nem quase-âncora em nenhum nível da 

escala. Logo, esse item não foi considerado na interpretação do escore de capacidade 

funcional mental. 

Puderam ser identificados cinco níveis âncora. Para ilustrar a interpretação da 

Tabela 18, vamos utilizar o item GDS_72 (“O sr., de um modo geral, está satisfeito 

com a sua vida?”): 

 É mais provável que indivíduos de 60 anos ou mais, com escore de capacidade 

funcional mental abaixo de 37,5 estejam insatisfeitos com a própria vida. 

 Já com relação aos idosos com escore de funcionalidade mental de 37,5 ou 

mais, é esperado, de um modo geral, que eles estejam satisfeitos com a vida. 

 

Repetindo esse procedimento para todos os itens, chegamos à interpretação 

do escore de funcionalidade mental proposto, sintetizada no Quadro 19. 

ordem Item descrição 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5

15 GDS_85 acha que estar vivo é maravilhoso 0,26 0,45 0,65 0,81 0,91 0,96 0,98 0,99 1,00

4 SSM_25n falta de ar ou peso no coração 0,33 0,43 0,55 0,65 0,75 0,82 0,88 0,92 0,95

14 GDS_83 anda de bom humor 0,23 0,38 0,55 0,72 0,84 0,91 0,95 0,98 0,99

16 GDS_86 se sente inútil, sem valor 0,09 0,25 0,51 0,77 0,92 0,97 0,99 1,00 1,00

12 GDS_81 acha que a maioria das pessoas está melhor 0,18 0,32 0,49 0,67 0,80 0,90 0,95 0,97 0,99

2 SSM_25g feliz na maior parte do tempo 0,07 0,19 0,42 0,69 0,88 0,96 0,99 1,00 1,00

6 GDS_72 satisfeito com a sua vida 0,04 0,13 0,35 0,65 0,87 0,96 0,99 1,00 1,00

3 SSM_25j se sente bem na maior parte do tempo 0,10 0,22 0,39 0,60 0,78 0,89 0,95 0,98 0,99

5 SSM_25o solidão, mesmo quando acompanhado 0,12 0,23 0,39 0,58 0,74 0,86 0,93 0,97 0,98

1 SSM_25d sensação de que ninguém o entende 0,15 0,25 0,39 0,56 0,71 0,83 0,90 0,95 0,97

11 GDS_80 anda sem esperança 0,07 0,16 0,33 0,56 0,76 0,89 0,95 0,98 0,99

10 GDS_79 se sente cheio de energia 0,15 0,25 0,38 0,53 0,68 0,80 0,88 0,93 0,96

9 GDS_77 se sente impotente/incapaz 0,07 0,16 0,31 0,51 0,72 0,86 0,93 0,97 0,99

13 GDS_82 sente que as coisas estão chatas, sem graça 0,03 0,08 0,18 0,37 0,61 0,81 0,92 0,97 0,99

7 GDS_73 sensação de vida vazia 0,01 0,02 0,07 0,21 0,49 0,78 0,93 0,98 0,99

8 GDS_76 deixou de fazer atividades 0,05 0,09 0,16 0,27 0,41 0,57 0,71 0,82 0,90
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Quadro 19. Interpretação do escore de capacidade funcional MENTAL.                   (continua) 

 

Nível de Capacidade

Funcional MENTAL

abaixo do Neste nível de funcionalidade mental, é mais provável que indivíduos com 60 anos ou mais:

nível 1 - não achem que estar vivo seja maravilhoso;

abaixo de 32,5 - não andem de bom humor na maior parte do tempo;

- se sintam inúteis ou sem valor;

- achem que a maioria das pessoas está melhor que eles;

- não se sintam felizes na maior parte do tempo;

- não estejam satisfeitos com a vida;

- não se sintam bem na maior parte do tempo;

- sintam solidão, mesmo quando acompanhados de outras pessoas;

- sintam que ninguém realmente os entende;

- estejam sem esperança com relação às coisas da vida;

- não se sintam cheios de energia;

- se sintam impotentes ou incapazes diante das coisas;

- sintam com frequência que as coisas estão chatas, sem graça;

- tenham a sensação de que a vida anda vazia;

- tenham deixado de fazer atividades ou coisas que tinham interesse em fazer.

nível 1 Neste nível de funcionalidade mental, é esperado que a maioria dos indivíduos com 60 anos ou mais:

32,5 - ache que estar vivo é maravilhoso.

Porém, é mais provável que eles:

- não andem de bom humor na maior parte do tempo;

- se sintam inúteis ou sem valor;

- achem que a maioria das pessoas está melhor que eles;

- não se sintam felizes na maior parte do tempo;

- não estejam satisfeitos com a vida;

- não se sintam bem na maior parte do tempo;

- sintam solidão, mesmo quando acompanhados de outras pessoas;

- sintam que ninguém realmente os entende;

- estejam sem esperança com relação às coisas da vida;

- não se sintam cheios de energia;

- se sintam impotentes ou incapazes diante das coisas;

- sintam com frequência que as coisas estão chatas, sem graça;

- tenham a sensação de que a vida anda vazia;

- tenham deixado de fazer atividades ou coisas que tinham interesse em fazer.

nível 2 Neste nível, é mais provável que a maioria dos idosos:

37,5 - ache que estar vivo é maravilhoso;

- esteja de bom humor na maior parte do tempo;

- não se sinta inútil ou sem valor;

- não ache que a maioria das pessoas está melhor que eles;

- seja feliz na maior parte do tempo;

- esteja satisfeita com a vida;

- se sinta bem na maior parte do tempo;

- não sinta solidão.

Porém, é possivel que eles:

- sintam que ninguém realmente os entende;

- estejam sem esperança com relação às coisas da vida;

- não se sintam cheios de energia;

- se sintam impotentes ou incapazes diante das coisas;

- sintam com frequência que as coisas estão chatas, sem graça;

- tenham a sensação de que a vida anda vazia;

- tenham deixado de fazer atividades ou coisas que tinham interesse em fazer.

INTERPRETAÇÃO
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Quadro 19. Interpretação do escore de capacidade funcional MENTAL.              (conclusão) 

 

Nível de Capacidade

Funcional MENTAL

nível 3 Neste nível, é esperado que a maioria dos idosos:

42,5 - ache que estar vivo é maravilhoso;

- esteja de bom humor na maior parte do tempo;

- não se sinta inútil ou sem valor;

- não ache que a maioria das pessoas está melhor que eles;

- seja feliz na maior parte do tempo;

- esteja satisfeita com a vida;

- se sinta bem na maior parte do tempo;

- não sinta solidão;

- se sinta compreendida;

- tenha esperança com relação às coisas da vida;

- se sinta cheia de energia;

- não se sinta impotente ou incapaz diante das coisas;

- não sinta que as coisas estejam chatas ou sem graça.

Porém, é possivel que eles:

- tenham a sensação de que a vida anda vazia;

- tenham deixado de fazer atividades ou coisas que tinham interesse em fazer.

nível 4 Neste nível, é mais provável que a maioria dos idosos:

47,5 - ache que estar vivo é maravilhoso;

- esteja de bom humor na maior parte do tempo;

- não se sinta inútil ou sem valor;

- não ache que a maioria das pessoas está melhor que eles;

- seja feliz na maior parte do tempo;

- esteja satisfeita com a vida;

- se sinta bem na maior parte do tempo;

- não sinta solidão;

- se sinta compreendida;

- tenha esperança com relação às coisas da vida;

- se sinta cheia de energia;

- não se sinta impotente ou incapaz diante das coisas;

- não sinta que as coisas estejam chatas ou sem graça;

- não tenha a sensação de que a vida anda vazia.

Porém, ainda é possivel que eles:

- tenham deixado de fazer atividades ou coisas que tinham interesse em fazer.

nível 5 A partir deste nível de funcionalidade MENTAL , é esperado que a  maioria dos idosos:

52,5 - ache que estar vivo é maravilhoso;

- esteja de bom humor na maior parte do tempo;

- não se sinta inútil ou sem valor;

- não ache que a maioria das pessoas está melhor que eles;

- seja feliz na maior parte do tempo;

- esteja satisfeita com a vida;

- se sinta bem na maior parte do tempo;

- não sinta solidão;

- se sinta compreendida;

- tenha esperança com relação às coisas da vida;

- se sinta cheia de energia;

- não se sinta impotente ou incapaz diante das coisas;

- não sinta que as coisas estejam chatas ou sem graça;

- não tenha a sensação de que a vida anda vazia;

- não tenha deixado de fazer atividades ou coisas que tinham interesse em fazer.

INTERPRETAÇÃO
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Depois que os níveis âncora da escala proposta foram definidos e 

interpretados, o escore de capacidade funcional mental de cada um dos indivíduos foi 

classificado de acordo com esses níveis e, então, foi calculado o percentual de sujeitos 

em cada ponto da escala. Cabe ressaltar que, para a classificação individual dos 

escores foi considerada uma tolerância de 1,25 pontos, o que corresponde a 25% da 

distância entre os níveis da escala, conforme apresentado na Tabela 19. 

 

Tabela 19. Intervalos considerados para a classificação individual dos sujeitos 
nos níveis de capacidade funcional MENTAL. 

Nível de Capacidade 
Funcional MENTAL 

escore 
intervalo 

considerado 

abaixo do nível 1 < 32,5 < 31,25 

nível 1 32,5 31,25 |--- 36,25 

nível 2 37,5 36,25 |--- 41,25 

nível 3 42,5 41,25 |--- 46,25 

nível 4 47,5 46,25 |--- 51,25 

nível 5 ≥ 52,5 ≥ 51,25 

 

Desse modo, na Tabela 20 apresentamos a distribuição de frequência obtida. 

 

Tabela 20. Distribuição de frequência dos participantes do estudo nos níveis de 
capacidade funcional MENTAL. 

Nível de Capacidade 
Funcional MENTAL 

n % 
% 

acumulada 

abaixo do nível 1 50 4,4 4,4 

nível 1 69 6,0 10,4 

nível 2 123 10,7 21,1 

nível 3 165 14,4 35,5 

nível 4 183 16,0 51,4 

nível 5 557 48,6 100,0 

Total 1.147 100,0  

 

Podemos verificar que, até o nível 2 temos 21,1% dos indivíduos avaliados no 

estudo, sendo que pela interpretação do escore de capacidade funcional mental 

(Quadro 19), esses níveis são aqueles que sugerem algum grau de comprometimento 

funcional mental. 
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Para finalizar, apresentamos a distribuição dos resultados obtidos com a 

dimensão mental da escala proposta neste trabalho (Figura 12) e, para comparação, 

na Figura 13 temos a distribuição das pontuações nas escalas de capacidade 

funcional mental originais. 

 

 

Figura 12. Distribuição do escore de capacidade funcional MENTAL. 

 

 
Figura 13. Distribuição das pontuações nas escalas originais (SSM e GDS-15) 
de capacidade funcional MENTAL. 

(continua) 
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Figura 13. Distribuição das pontuações nas escalas originais (SSM e GDS-15) 
de capacidade funcional MENTAL. 

(conclusão) 
 

De modo análogo ao que foi ressaltado para a dimensão física, antes de 

interpretar os gráficos das Figuras 12 e 13, é preciso lembrar que para o escore de 

capacidade funcional mental proposto, quanto maior a pontuação, melhor a 

funcionalidade mental, enquanto que nas escalas SSM e GDS-15 ocorre o inverso, ou 

seja, uma pontuação maior significa maior incapacidade mental. 

Assim, temos uma distribuição bastante assimétrica para as pontuações nas 

escalas originais, com a maioria dos indivíduos localizados nas extremidades que 

indicam boa capacidade funcional. Do mesmo modo, a distribuição do escore de 

capacidade funcional mental proposto também apresenta acentuada assimetria, com 

uma parcela bastante elevada dos indivíduos localizada próxima ao escore de 

funcionalidade mental 60. O que se constatou, quando foram analisadas as 

estimativas dos escores individuais, foi que o intervalo de variação observado ficou 

entre 19,1 e 61,2 pontos, sendo que 30,1% dos indivíduos obtiveram esse escore 

máximo. 

Portanto, o escore de capacidade funcional mental proposto, de maneira 

análoga ao escore de funcionalidade física, também tem um ponto de saturação para 

indivíduos com boa funcionalidade. Ou seja, esse escore é útil para avaliar o 

comprometimento da funcionalidade mental, o que novamente já seria esperado, dado 
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que as escalas de origem dos itens apresentam essa mesma característica. As 

propriedades psicométricas da escala proposta serão discutidas na seção 6.5.2. 

 

6.3.12 Síntese do processo de seleção dos itens para a construção dos 
escores de capacidade funcional 
 

Nesta seção apresentamos uma síntese, em formato esquemático, de como foi 

o processo de seleção dos itens para a construção dos escores de capacidade 

funcional (Figura 14), bem como um levantamento do aproveitamento e da parcela de 

participação das escalas originais na composição dos escores (Figuras 15 e 16). 
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Figura 14. Síntese do processo de seleção dos itens para a construção dos escores de 
capacidade funcional. 

 

  

AVD
15 itens
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com DIF
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Figura 15. Aproveitamento e participação percentuais das escalas originais na composição do 
escore de capacidade funcional FÍSICA. 

 

 

 
Figura 16. Aproveitamento e participação percentuais das escalas originais na composição do 
escore de capacidade funcional MENTAL. 

Escore de 
capacidade 

funcional FÍSICA
10 itens

9 AVD

9 / 15 = 60% dos
itens selecionados

9 / 10 = 90% da
composição do escore

1 CF-SF36

1 / 10 = 10% dos
itens selecionados

1 / 10 = 10% da
composição do escore

Escore de 
capacidade 

funcional MENTAL
16 itens

5 SSM

5 / 15 = 33,3% dos

itens selecionados

5 / 16 = 31,25% da

composição do escore

11 GDS-15

11 / 15 = 73,3% dos

itens selecionados

11 / 16 = 68,75% da

composição do escore
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6.4 Construção e interpretação do escore de QUALIDADE DE VIDA 
 

6.4.1 Seleção dos itens com as melhores propriedades psicométricas 
 

A síntese dos critérios que foram violados para cada um dos itens das escalas 

originais de qualidade de vida encontra-se nos Quadros 20, 21 e 22. Para facilitar a 

leitura, são apontados apenas os casos para os quais houve violação. 

O valor do coeficiente α de Cronbach, calculado considerando a exclusão 

individual de cada item, na prática não implicou na eliminação de nenhum item, uma 

vez que a única violação observada foi muito pequena, ocorrendo apenas na quarta 

casa decimal. 

A análise da CCI e da CII foi feita visualmente, de maneira qualitativa. Para os 

itens politômicos, foram apontados os casos em que uma ou mais categorias não se 

mostraram relevantes na CCI, ou seja, as situações em que categorias vizinhas 

poderiam ter sido agrupadas, embora esse procedimento não tenha sido adotado 

neste trabalho. Nesses casos, utilizamos notações do tipo “3 cat/ 5” para indicar que 

o item possuía cinco categorias de resposta, mas na análise visual da CCI apenas 

três delas apresentaram probabilidade de escolha maior que as demais em algum 

ponto do traço latente. 

Para exemplificar esse tipo de inspeção visual apresentamos, nas Figuras 17 e 

18, respectivamente, um item que foi excluído e outro que foi considerado adequado 

para compor o escore de qualidade de vida. Embora esses dois itens sejam oriundos 

de instrumentos diferentes, que não foram calibrados conjuntamente e que, portanto, 

não estão na mesma métrica, para facilitar a comparação visual das CII, utilizamos o 

mesmo intervalo no eixo vertical para ambos os gráficos. 

O item OLD_Q08 (“O quanto você tem medo de morrer?”) é um exemplo de 

item considerado inadequado pela análise gráfica. Podemos observar que sua CCI é 

formada por cinco linhas que são praticamente retas, com uma aparência 

“embaralhada”, uma vez que quase não se distingue uma curva da outra. Esse tipo 

de gráfico reflete um item com discriminação extremamente baixa. Como 

consequência, sua CII é próxima de zero ao longo de todo o traço latente, indicando 

que o grau em que o indivíduo teme a morte não parece contribuir com informação 

para a medida da qualidade de vida. Cabe ressaltar que os quatro itens da faceta 

“morte e morrer” se mostraram igualmente inadequados para avaliar esse construto. 
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Figura 17. Exemplo de um item com CCI e CII consideradas INADEQUADAS. 

 

Já o item BREF_Q17 (“Quão satisfeito você está com sua capacidade de 

desempenhar as atividades do seu dia a dia?”) é um exemplo de item que foi 

considerado adequado pela inspeção de suas curvas. Sua CCI exibe cinco categorias 

bem definidas, indicando que para cada uma delas há um intervalo no traço latente 

em que a probabilidade de escolha da categoria é maior do que a probabilidade de 

escolha das demais, ou seja, é um item com uma boa discriminação entre categorias. 

Além disso, sua CII indica que o item contribui com uma boa quantidade de informação 

ao longo de grande parte do traço latente. Logo, o nível de satisfação do indivíduo 

com sua capacidade de desempenhar suas atividades diárias fornece uma 

contribuição importante para a avaliação da sua qualidade de vida. 
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Figura 18. Exemplo de um item com CCI e CII consideradas ADEQUADAS. 

 

No caso da independência local, foram relacionados os pares – ou grupos – de 

itens para os quais a estatística LD indicaria possível violação dessa hipótese. Tais 

conjuntos foram analisados caso a caso e permaneceram como candidatos a compor 

o escore apenas um item de cada grupo. O critério utilizado para a escolha foi a melhor 

CII, mas também foi avaliado se havia semelhança de conteúdo com algum item, já 

selecionado, das outras escalas. Porém, se um item já havia sido considerado 

inelegível por algum critério, a escolha do outro ocorreu de maneira automática. 
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Quadro 20. Síntese dos critérios que foram violados na análise do instrumento WHOQOL-bref. 
(continua) 

 

 

 

 

  

item

α−Cronbach 

se item 

excluído

correlação 

item-total   

< 0,40

frequência 

> 95%
a < 1 |b| > 5 e.p. > 1

falta de 

ajuste

correlação 

policórica  

< 0,30

carga 

fatorial        

< 0,50

DIF CCI CII
estatística 

LD > 10

item 

candidato?

BREF_Q01

BREF_Q02

BREF_Q03 0,2674 baixa não

BREF_Q04 0,9606 0,2578 0,4919 baixa 04--03 não

BREF_Q05

BREF_Q06 p=0,0005 3 cat/ 5 não

BREF_Q07 -5,2858 0,2769 3 cat/ 5 baixa não

BREF_Q08 08--03

BREF_Q09 0,3725 0,8168 -5,2059 0,2536 0,4331 2 cat/ 5 muito baixa não

BREF_Q10

BREF_Q11 p=0,0006 3 cat/ 5 não

BREF_Q12 0,2959 3 cat/ 5 baixa não

BREF_Q13 0,9696 0,2911 0,4954 3 cat/ 5 baixa não
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Quadro 20. Síntese dos critérios que foram violados na análise do instrumento WHOQOL-bref. 
(conclusão) 

 
Notas: (i) O valor α de Cronbach para a ESCALA WHOQOL-bref foi 0,9063. (ii) Células vazias indicam que o item atende ao critério. (iii) A última coluna destaca 

os itens que não foram considerados candidatos na composição do escore de qualidade de vida. 

 

 

 

  

item

α−Cronbach 

se item 

excluído

correlação 

item-total   

< 0,40

frequência 

> 95%
a < 1 |b| > 5 e.p. > 1

falta de 

ajuste

correlação 

policórica  

< 0,30

carga 

fatorial        

< 0,50

DIF CCI CII
estatística 

LD > 10

item 

candidato?

BREF_Q14 p=0,0029 14--05 não

BREF_Q15

BREF_Q16 0,88671 0,2589 0,4625 p=0,0066 3 cat/ 5 muito baixa não

BREF_Q17

BREF_Q18 18--17 escolher 17-18

BREF_Q19

BREF_Q20 p=0,0004 não

BREF_Q21 0,9068 0,3279 0,6796 0,2097 0,3712 p=0,0001 ruim muito baixa não

BREF_Q22 p=0,0001 22--20 não

BREF_Q23 p=0,0212 2 cat/ 5 23--22,20 não

BREF_Q24 0,3939 0,87041 0,2705 0,4557 baixa não

BREF_Q25 0,3451 0,80297 0,2427 0,4271 2 cat/ 5 baixa 25--24 não

BREF_Q26 3 cat/ 5 26--06
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Quadro 21. Síntese dos critérios que foram violados na análise do instrumento WHOQOL-OLD. 
(continua) 

 

 

 

 

  

item

α−Cronbach 

se item 

excluído

correlação 

item-total   

< 0,40

frequência 

> 95%
a < 1 |b| > 5 e.p. > 1

falta de 

ajuste

correlação 

policórica  

< 0,30

carga 

fatorial        

< 0,50

DIF CCI CII
estatística LD 

> 12(*)

item 

candidato?

OLD_Q01 0,77707 0,2390 0,4157 p=0,0048 baixa não

OLD_Q02 0,76295 -5,66568 p=0,0050 0,2345 0,4095 p=0,0030 3 cat/ 5 baixa 01 não

OLD_Q03 0,3685 0,2384 3 cat/ 5 não

OLD_Q04 0,2806 0,8154 p=0,0008 0,1870 0,4325 p=0,0019 3 cat/ 5 baixa 03 não

OLD_Q05 03

OLD_Q06 0,3695 0,49722 -6,40231 0,1922 0,2807 p=0,0002 ruim muito baixa não

OLD_Q07 0,3491 0,43991 -7,1415 1,0652 0,1771 0,2505 p=0,0026 ruim muito baixa 06 não

OLD_Q08 0,2968 0,39117 -7,65594 1,2694 0,1537 0,2242 ruim muito baixa 07, 06 não

OLD_Q09 0,3425 0,4666 0,1745 0,2647 ruim muito baixa 08, 07, 06 não

OLD_Q10 0,3507 0,65257 -6,05 0,2026 0,3584 p=0,0001 ruim baixa 02, 01 não

OLD_Q11 05 escolher 05-11

OLD_Q12 11, 04 escolher 11-12
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Quadro 21. Síntese dos critérios que foram violados na análise do instrumento WHOQOL-OLD. 
(conclusão) 

 
Notas: (i) O valor α de Cronbach para a ESCALA WHOQOL-OLD foi 0,8569. (ii) Células vazias indicam que o item atende ao critério. (iii) A última coluna 

destaca os itens que não foram considerados candidatos na composição do escore de qualidade de vida. 

 

 

 

  

item

α−Cronbach 

se item 

excluído

correlação 

item-total   

< 0,40

frequência 

> 95%
a < 1 |b| > 5 e.p. > 1

falta de 

ajuste

correlação 

policórica  

< 0,30

carga 

fatorial        

< 0,50

DIF CCI CII
estatística LD 

> 12(*)

item 

candidato?

OLD_Q13

OLD_Q14

OLD_Q15

OLD_Q16 p=0,0100 não

OLD_Q17 16

OLD_Q18 p=0,0007 17 não

OLD_Q19 3 cat/ 5

OLD_Q20 10, 02, 01

OLD_Q21 0,2448 p=0,0001 3 cat/ 5 não

OLD_Q22 p=0,0154 21 não

OLD_Q23 22, 21

OLD_Q24 p=0,0163 23, 22, 21, 04 não
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Quadro 22. Síntese dos critérios que foram violados na análise do instrumento SF-36. 
(continua) 

 

 

 

 

  

item

α−Cronbach 

se item 

excluído

correlação 

item-total   

< 0,40

frequência 

> 95%
a < 1 |b| > 5 e.p. > 1

falta de 

ajuste

correlação 

policórica  

< 0,30

carga 

fatorial        

< 0,50

DIF CCI CII estatística LD > 10 item candidato?

SF_Q01

SF_Q02 0,3571 0,80935 p=0,0025 0,2679 0,4299 3 cat/ 5 muito baixa não

SF_Q03a

SF_Q03b 3a escolher 3a-3b

SF_Q03c p=0,0360 3b, 02 não

SF_Q03d 3a, 3c escolher 3a-3d

SF_Q03e 3d escolher 3d-3e

SF_Q03f p=0,0142 3a, 3d, 3e não

SF_Q03g 3d, 3e, 3f escolher 3d-3e-3g

SF_Q03h 3a, 3d, 3e, 3f, 3g escolher 3a-3d-3e-3g-3h

SF_Q03i 3e, 3g, 3h escolher 3e-3g-3h-3i

SF_Q03j 2 cat/ 3

SF_Q04a

SF_Q04b 4a escolher 4a-4b

SF_Q04c p=0,0036 4a, 4b não

SF_Q04d 4b, 4c escolher 4b-4d

SF_Q05a 4a escolher 4a-5a

SF_Q05b 5a, 4b escolher 4b-5a-5b

SF_Q05c 5a, 5b escolher 5a-5b-5c
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Quadro 22. Síntese dos critérios que foram violados na análise do instrumento SF-36. 
(conclusão) 

 
Notas: (i) O valor α de Cronbach para a ESCALA SF-36 foi 0,9333. (ii) Células vazias indicam que o item atende ao critério. (iii) A última coluna destaca os 
itens que não foram considerados candidatos na composição do escore de qualidade de vida. 

 

  

item

α−Cronbach 

se item 

excluído

correlação 

item-total   

< 0,40

frequência 

> 95%
a < 1 |b| > 5 e.p. > 1

falta de 

ajuste

correlação 

policórica  

< 0,30

carga 

fatorial        

< 0,50

DIF CCI CII estatística LD > 10 item candidato?

SF_Q06 3 cat/ 5

SF_Q07 p=0,0294 4 cat/ 6 não

SF_Q08 07

SF_Q09a p=0,0011 não

SF_Q09b ruim 3g, 3h não

SF_Q09c 4 cat/ 6 9b

SF_Q09d 4 cat/ 6 9a, 9b, 9c escolher 9c-9d

SF_Q09e 9a, 9d escolher 9d-9e

SF_Q09f 9b, 9c, 9d escolher 9c-9d-9f

SF_Q09g 4 cat/ 6

SF_Q09h 3 cat/ 6 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f escolher 9c-9d-9e-9f-9h

SF_Q09i 9a, 9f, 9g, 9h escolher 9f-9g-9h-9i 

SF_Q10 06 escolher 06-10

SF_Q11a 0,3785 0,91979 0,2898 0,4759 p=0,0045 ruim baixa não

SF_Q11b 0,91117 p=0,0032 0,2898 0,4724 3 cat/ 5 baixa 11a não

SF_Q11c 0,3837 0,82558 0,2740 0,4368 p=0,0425 ruim muito baixa 11a, 11b não

SF_Q11d 3 cat/ 5 11a, 11b, 11c
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Assim, a partir do Quadro 20, verificamos que dos 26 itens do instrumento 

WHOQOL-bref, apenas nove foram considerados candidatos a compor o escore de 

qualidade de vida. Dentre os itens BREF-17 e BREF-18 foi escolhido o primeiro, pela 

sua CII, embora a diferença entre as duas curvas tenha sido pequena. 

Após a análise do instrumento WHOQOL-OLD também foram selecionados 

nove itens, dos 24 que compõem a escala original (ver Quadro 21). Dentre os itens 

OLD_Q11 e OLD_Q12, foi considerado o último, pela sua CCI. E essa escolha 

implicou na seleção do item OLD_Q05. 

Finalmente, como podemos notar pelo Quadro 22, dos 36 itens do instrumento 

SF-36, 13 foram mantidos como candidatos para a construção do escore de qualidade 

de vida. Na análise desse instrumento, vários conjuntos de itens com possível violação 

da independência local foram apontados. Para o grupo de questões do item 03 foram 

mantidos os itens SF_Q03b, SF_Q03d, SF_Q03i e SF_Q03j. Para o conjunto de 

questões do item 04 foram escolhidos os itens SF_Q04a e SF_Q04d. No conjunto do 

item 05 foi escolhido o SF_Q05b. Entre os itens SF_Q06 e SF_Q10, foi considerado 

o último. Por fim, no conjunto do item 09 permaneceram os itens SF_Q09e e SF_Q09i. 

Então, dos 86 itens originais, 31 foram selecionados para compor o escore de 

qualidade de vida. E após uma avaliação qualitativa desse conjunto de itens, verificou-

se que, apesar de haver questões com alguma semelhança, nenhuma delas possuía 

exatamente o mesmo conteúdo. Assim, a relação dos itens com as melhores 

propriedades psicométricas é apresentada no Quadro 23. 

 

Quadro 23. Relação dos 31 itens selecionados para compor o escore de qualidade de vida. 
(continua) 

ordem item categorias descrição 

01 BREF_Q01 5 qualidade de vida 

02 BREF_Q02 5 satisfeito com a saúde 

03 BREF_Q05 5 aproveita a vida 

04 BREF_Q08 5 seguro em sua vida diária 

05 BREF_Q10 5 energia suficiente para dia a dia 

06 BREF_Q15 5 é capaz de se locomover bem 

07 BREF_Q17 5 satisfeito com capacidade para as atividades diárias 

08 BREF_Q19 5 satisfeito consigo mesmo 

09 BREF_Q26 5 frequência de sentimentos negativos 
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Quadro 23. Relação dos 31 itens selecionados para compor o escore de qualidade de vida. 
(conclusão) 

ordem item categorias descrição 

10 OLD_Q05 5 as pessoas ao seu redor respeitam sua liberdade 

11 OLD_Q12 5 oportunidades para outras realizações na vida 

12 OLD_Q13 5 recebeu o reconhecimento que merece na vida 

13 OLD_Q14 5 tem o suficiente para fazer em cada dia 

14 OLD_Q15 5 satisfeito com aquilo que alcançou na vida 

15 OLD_Q17 5 satisfeito com o seu nível de atividade 

16 OLD_Q19 5 feliz com o que pode esperar daqui para frente 

17 OLD_Q20 5 como avalia o funcionamento dos seus sentidos 

18 OLD_Q23 5 tem oportunidades para amar 

19 SF_Q01 5 em geral, você diria que sua saúde é 

20 SF_Q03b 3 dificuldade para atividades moderadas 

21 SF_Q03d 3 dificuldade para subir vários lances de escada 

22 SF_Q03i 3 dificuldade para andar 1 quarteirão 

23 SF_Q03j 3 dificuldade para tomar banho ou vestir-se 

24 SF_Q04a 2 
saúde física diminuiu o tempo que dedicava ao 
trabalho/outras atividades 

25 SF_Q04d 2 
dificuldade de fazer seu trabalho/outras atividades 
devido saúde física 

26 SF_Q05b 2 
realizou menos tarefas do que gostaria devido 
problema emocional 

27 SF_Q08 5 quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal 

28 SF_Q09e 6 
quanto tempo você tem se sentido com muita 
energia 

29 SF_Q09i 6 quanto tempo você tem se sentido cansado 

30 SF_Q10 5 
quanto tempo sua saúde física/problemas 
emocionais interferiram nas atividades sociais 

31 SF_Q11d 5 minha saúde é excelente 

 

6.4.2 Abordagem inicial unidimensional 
 

Os resultados do modelo inicial unidimensional (denotado por U0) ajustado ao 

conjunto de 31 itens de qualidade de vida selecionados encontram-se no Apêndice 

13. O objetivo desse ajuste foi avaliar a viabilidade de um modelo unidimensional e 

obter um padrão de comparação com possíveis modelos multidimensionais. Assim, 
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nem todas as propriedades discutidas na seção anterior, na análise das escalas 

originais, foram consideradas neste momento. 

Sintetizando os resultados encontrados, três itens obtiveram estimativas para 

o parâmetro a um pouco abaixo do desejado (0,88 , 0,84 e 0,74), sendo que esses 

mesmos itens também apresentaram cargas fatoriais um pouco menores do que 0,50 

(0,46 , 0,44 e 0,40). Foi verificada falta de ajuste a um nível de 1% para cinco itens, 

mas todos os erros-padrão das estimativas ficaram razoavelmente baixos. Ou seja, 

pode-se dizer que, com relação às estimativas dos parâmetros dos itens, os 

resultados obtidos foram razoáveis. 

Porém, quando investigamos possíveis violações da hipótese de 

independência local, observamos 21 pares, dos 465 possíveis (= 31 x 30 / 2), em que 

a estatística LD foi maior do que 10 (4,5% dos casos), sendo três deles acima de 20. 

Esse percentual não é tão elevado quanto aquele que foi verificado no caso da 

capacidade funcional, mas ainda assim sugere a necessidade de um estudo da 

dimensionalidade desse novo conjunto de itens de qualidade de vida. 

 

6.4.3 AFE para os itens de qualidade de vida 
 

Para investigar a dimensionalidade dos itens selecionados para compor o 

escore de qualidade de vida, inicialmente foi realizada uma AFE. Para tanto, foram 

ajustados modelos da TRIM com um até cinco fatores. Na Tabela 21 apresentamos 

as variações obtidas na porcentagem da variância explicada para cada um desses 

modelos. 

 

Tabela 21. Variância explicada e respectiva variação nessa parcela 
para os modelos TRIM ajustados ao conjunto de 31 itens de 
qualidade de vida. 

quantidade 

de fatores 

variância 
explicada 

acréscimo 

1 fator 42,5%  

2 fatores 49,8% 7,3% 

3 fatores 52,8% 3,0% 

4 fatores 55,2% 2,4% 

5 fatores 56,8% 1,6% 
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Como podemos observar, o primeiro fator já é responsável por grande parte da 

variabilidade dos dados. A inclusão do segundo fator torna a parcela da explicação da 

variância próxima de 50%, embora a magnitude desse acréscimo não seja muito 

elevada. Porém, o acréscimo de dimensões adicionais, a partir da terceira, contribui 

ainda menos para a explicação da variabilidade. 

Assim, para escolher entre um dos modelos multidimensionais, consideramos 

a interpretabilidade dos fatores obtidos e também o critério da parcimônia entre 

modelos e, então, optamos pela solução com dois fatores. Na Tabela 22 

apresentamos as cargas fatoriais obtidas para esse modelo, após rotação dos fatores. 

 

Tabela 22. Cargas fatoriais rotacionadas para o modelo de AFE dos 31 itens 
de qualidade de vida. 

ordem item 𝝀𝟏 e.p. 𝝀𝟐 e.p. 

1 BREF_Q01 -0,1173 0,0360 0,6982 0,0013 

2 BREF_Q02 -0,4823 0,0591 0,3534 0,0605 

3 BREF_Q05 -0,0458 0,0602 0,7142 0,0512 

4 BREF_Q08 -0,1578 0,0657 0,6436 0,0582 

5 BREF_Q10 -0,5705 0,0491 0,3082 0,0541 

6 BREF_Q15 -0,6900 0,0513 0,1285 0,0624 

7 BREF_Q17 -0,5460 0,0495 0,3645 0,0538 

8 BREF_Q19 -0,2443 0,0581 0,6117 0,0514 

9 BREF_Q26 -0,1433 0,0709 0,5138 0,0659 

10 OLD_Q05 0,0196 0,0739 0,5670 0,0675 

11 OLD_Q12 -0,0197 0,0604 0,7267 0,0503 

12 OLD_Q13 0,1891 0,0638 0,7224 0,0529 

13 OLD_Q14 -0,1482 0,0685 0,4875 0,0637 

14 OLD_Q15 0,1244 0,0647 0,7416 0,0516 

15 OLD_Q17 -0,2175 0,0631 0,5305 0,0588 

16 OLD_Q19 0,0457 0,0660 0,7399 0,0541 

17 OLD_Q20 -0,3456 0,0727 0,2864 0,0749 

18 OLD_Q23 0,0787 0,0697 0,5559 0,0644 

19 SF_Q01 -0,5948 0,0605 0,2298 0,0660 

20 SF_Q03b -0,8152 0,0481 -0,1021 0,0662 

21 SF_Q03d -0,7620 0,0501 -0,1327 0,0654 

22 SF_Q03i -0,9109 0,0598 -0,1870 0,0807 

23 SF_Q03j -0,6822 0,0851 0,0383 0,1047 

24 SF_Q04a -0,6453 0,0693 0,0773 0,0804 

25 SF_Q04d -0,8121 0,0582 -0,0316 0,0766 

26 SF_Q05b -0,4772 0,0727 0,2735 0,0777 

27 SF_Q08 -0,7283 0,0504 0,0143 0,0638 

28 SF_Q09e -0,4996 0,0527 0,3242 0,0573 

29 SF_Q09i -0,5083 0,0555 0,2426 0,0614 

30 SF_Q10 -0,4886 0,0566 0,3435 0,0613 

31 SF_Q11d -0,4865 0,0575 0,1985 0,0631 
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Uma rotação foi realizada para auxiliar na interpretação dos resultados. Foi 

escolhida a opção oblíqua por parecer mais apropriado assumir a existência de 

alguma correlação entre as dimensões de qualidade de vida. Desse modo, a 

correlação verificada entre os dois fatores foi de -0,54 , valor que pode ser considerado 

mediano. 

Avaliando as cargas de maior magnitude, que aparecem sombreadas na 

Tabela 22, podemos notar que os itens oriundos da escala WHOQOL-bref se 

distribuem em ambos os fatores; enquanto os itens da WHOQOL-OLD, a menos de 

uma única exceção, pertencem ao segundo fator e os itens da SF-36 concentram-se 

exclusivamente no primeiro. Interpretando o conteúdo desses itens, podemos 

considerar que o primeiro fator aborda aspectos mais físicos da qualidade de vida e o 

segundo, aspectos de caráter mais psicológico. 

Resumindo, o estudo exploratório da dimensionalidade dos itens de qualidade 

de vida apontou para a existência de duas dimensões, sendo uma física e a outra 

psicológica. 

 

6.4.4 AFC para os itens de qualidade de vida 
 

O próximo passo do estudo da dimensionalidade do conjunto de itens de 

qualidade de vida selecionados foi o ajuste de modelos de AFC. Os dois tipos de 

modelos que foram considerados os mais adequados a partir da estrutura fatorial dos 

dados estão esquematizados na Figura 19. Na definição de ambos foram 

considerados os resultados da AFE e, no caso do Modelo Bifatorial, também foi levada 

em conta a especificidade de alguns itens que, por possuírem conteúdos de natureza 

mais geral, foram associados apenas ao fator primário do modelo. São eles os itens 

BREF_Q01 (“Como você avaliaria sua qualidade de vida?”), BREF_Q02 (“Quão 

satisfeito você está com a sua saúde?”), SF_Q01 (“Em geral, você diria que sua saúde 

é”) e SF_Q11d (“Minha saúde é excelente”). 

No Apêndice 14 encontram-se os resultados do ajuste do modelo 

multidimensional não hierárquico com duas dimensões correlacionadas entre si 

(denotado por AFC2corr). O erro-padrão médio das estimativas obtidas sob esse 

modelo foi pequeno (0,15), sendo que o maior valor individual foi 0,46 . Porém, quatro 

itens apresentaram falta de ajuste a 1% e em 11 casos (2,4% do total) a estatística 

LD foi superior a 10. 
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Modelo multidimensional com as 
duas dimensões correlacionadas 

Modelo Bifatorial 

 

 

Figura 19. Representação esquemática dos modelos multidimensionais ajustados para os 31 
itens de qualidade de vida. 

 

Avaliando as cargas fatoriais do modelo AFC2corr observamos que todos os 

itens têm uma participação relevante para a medida das respectivas componentes da 

qualidade de vida, sendo que a correlação estimada entre as duas dimensões foi de 

0,76, evidenciando uma alta correlação entre elas. Esse valor também pode ser 

considerado um possível indicativo de unidimensionalidade essencial. 

A análise do Modelo Bifatorial (denotado por AFC2bifac) aponta alguns 

resultados semelhantes aos observados para o modelo AFC2corr. Também foram 

identificados quatro itens com falta de ajuste a 1%; a média dos erros-padrão das 

estimativas foi de 0,16 , sendo que o maior erro observado foi 0,80 . Porém, esse 

modelo se mostrou mais eficiente em acomodar a dependência local identificada para 
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esse conjunto de itens, uma vez que apenas quatro itens (0,9% do total) apresentaram 

valores acima de 10 para a estatística LD (ver Apêndice 15). 

Avaliando as cargas fatoriais do modelo AFC2bifac, verificamos que dos 15 

itens atribuídos à dimensão física da qualidade de vida, 11 apresentaram cargas mais 

expressivas no fator geral, dois tiveram cargas maiores no fator específico e nos 

outros dois houve um equilíbrio entre as cargas do fator geral e do fator físico. Um 

padrão semelhante foi observado com relação aos 12 itens atribuídos ao fator 

psicológico: para oito itens as cargas apresentaram magnitude maior no fator geral, 

para dois casos elas foram maiores no fator específico e para os dois itens restantes 

houve um equilíbrio entre as cargas fatoriais do fator geral e do fator psicológico. 

Ou seja, a dimensão geral da qualidade de vida parece acomodar igualmente 

os componentes físico e psicológico, para a maioria dos itens. Para 12,9% dos casos 

os fatores específicos ainda representam uma parcela importante do construto e para 

outros 12,9% dos itens, mesmo após controlar pelo fator geral, ainda resta um forte 

componente residual ligado aos respectivos fatores específicos. 

Esse padrão observado, em que as cargas fatoriais são predominantes no fator 

geral para a maioria dos itens, também pode ser considerado um indicativo da 

existência de unidimensionalidade essencial. 

Por fim, na Tabela 23 comparamos as estatísticas da qualidade do ajuste 

desses dois modelos e também do modelo unidimensional proposto na seção 6.4.2. 

 

Tabela 23. Medidas da qualidade do ajuste dos modelos ajustados aos 31 itens de 
qualidade de vida. 

medida U0 AFC2corr AFC2bifac 

# de parâmetros 140 141 167 

# LD > 10 21 11 4 

-2LL 60.753,33 59.927,05 59.470,41 

AIC 61.033,33 60.209,05 59.804,41 

BIC 61.720,56 60.901,19 60.624,18 

M2 1.192,67 1.214,54 946,96 

RMSEA 0,05 0,05 0,04 

 

Embora pelo valor do RMSEA os modelos U0 e AFC2corr não apresentem 

diferenças, pelas demais medidas de qualidade de ajuste, incluindo o teste da razão 
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de verossimilhança (p<0,0001), verificamos que o modelo AFC2corr se ajusta melhor 

aos dados do que o U0. 

Porém, apesar do modelo AFC2bifac ser menos parcimonioso com relação ao 

número de parâmetros que os outros dois, podemos notar que os demais critérios 

apontam esse modelo como sendo o melhor dentre os três modelos ajustados. 

Assim, pela análise do conjunto dos resultados observados, podemos concluir 

que o modelo AFC2bifac forneceu um bom ajuste aos dados, ou seja, os 31 itens que 

foram selecionados parecem compartilhar de uma dimensão geral de qualidade de 

vida e de mais duas dimensões específicas, não correlacionadas, uma medindo um 

componente físico e outra medindo um componente psicológico, sendo ambas 

residuais após o controle de boa parte da variabilidade pelo fator geral de qualidade 

de vida. 

 

6.4.5 Investigação da unidimensionalidade essencial dos itens de 
qualidade de vida 
 

Algumas das características dos modelos AFC2corr e AFC2bifac, discutidas na 

seção anterior, já forneceram indícios de uma possível unidimensionalidade dos 

dados. E, uma vez que o modelo AFC2bifac foi considerado adequado aos dados, 

utilizamos as propriedades do Modelo Bifatorial (ver seção 4.3.2.2.3.1) para investigar 

se o conjunto de itens de qualidade de vida que foi selecionado poderia ser tratado 

como essencialmente unidimensional. Assim, na Tabela 24 apresentamos os índices 

calculados a partir do ajuste do Modelo Bifatorial a esses dados. 

 

Tabela 24. Medidas relativas ao Modelo Bifatorial ajustado aos 31 itens de 
qualidade de vida. 

escala PUC RPB 

qualidade 
de vida 

0,6323 0,0836 

fator ECV ω ωH 

geral 0,7393 0,9632 0,8512 

físico 0,1530 0,9443 0,2353 

psicológico 0,1077 0,9037 0,2608 
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Analisando as informações obtidas verificamos, pelo índice ECV, que a parcela 

da variância comum explicada pelo fator geral do modelo foi de 73,9%, sendo 

consideravelmente maior do que a variabilidade explicada pelas dimensões 

específicas (15,3% e 10,8%). Esse resultado já é um indicativo de que os dados 

podem ser considerados essencialmente unidimensionais. 

Como podemos notar, o coeficiente ω obtido foi bastante elevado, tanto para o 

fator geral como para os específicos, denotando boa confiabilidade em todos as 

dimensões. Já pelo índice ωH , verificamos que a participação da variância na 

pontuação das componentes específicas, após a remoção da variabilidade atribuída 

ao fator geral, foi pequena (23,5% e 26,1%) quando comparada à porcentagem de 

variância no escore total atribuída às diferenças no fator geral, que foi de 85,1% , 

fornecendo mais subsídios a favor da unidimensionalidade essencial. 

O valor de PUC não foi muito alto (63,2%), mas como obtivemos ECV>0,60 e 

𝜔𝐻>0,70 , então a presença de alguma multidimensionalidade é avaliada como pouco 

severa, de modo que é possível considerar o conjunto de itens como basicamente 

unidimensional. 

Por fim, todos esses achados foram ainda corroborados pelo valor do RPB 

médio, que foi de 8,4% e que pode ser considerado outro forte indício de 

unidimensionalidade essencial. 

Portanto, concluímos que o conjunto de 31 itens de qualidade de vida pode ser 

considerado essencialmente unidimensional. Sendo assim, todos os itens poderiam 

ser utilizados na construção do escore de qualidade de vida, a partir de um modelo 

unidimensional. Por outro lado, também já verificamos a existência de alguns 

problemas no ajuste do modelo U0. Assim, utilizamos novamente as propriedades do 

Modelo Bifatorial, calculando o I-ECV a fim de fazer uma avaliação da 

dimensionalidade no nível individual dos itens e então selecionar aqueles mais 

“unidimensionais”. Para tanto, na Tabela 25 apresentamos esses valores, juntamente 

com o RPB, em valores absolutos. 

Utilizando como critério a escolha de itens com I-ECV>0,65 e RPB<0,10 

simultaneamente, podemos observar que oito itens violam ambos os critérios e que 

dois deles apresentam problemas em apenas um. Assim, para a composição do 

escore de qualidade de vida foram mantidos 21 dos 31 itens selecionados 

previamente. 
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Tabela 25. Medidas relativas ao Modelo Bifatorial, calculadas por item, para 
os itens de qualidade de vida. 

ordem item I-ECV RPB 

1 BREF_Q01 1,0000 0,0440 

2 BREF_Q02 1,0000 0,0348 

3 BREF_Q05 0,7174 0,0434 

4 BREF_Q08 0,8615 0,0096 

5 BREF_Q10 0,9146 0,0382 

6 BREF_Q15 0,6541 0,1458 

7 BREF_Q17 0,9332 0,0311 

8 BREF_Q19 0,9487 0,0118 

9 BREF_Q26 0,9567 0,0413 

10 OLD_Q05 0,4591 0,1325 

11 OLD_Q12 0,6528 0,0572 

12 OLD_Q13 0,2597 0,1819 

13 OLD_Q14 0,7397 0,0834 

14 OLD_Q15 0,5727 0,0397 

15 OLD_Q17 0,9431 0,0045 

16 OLD_Q19 0,6582 0,0286 

17 OLD_Q20 0,9581 0,0311 

18 OLD_Q23 0,3973 0,1464 

19 SF_Q01 1,0000 0,0258 

20 SF_Q03b 0,4788 0,1926 

21 SF_Q03d 0,3882 0,2301 

22 SF_Q03i 0,3113 0,3362 

23 SF_Q03j 0,4988 0,2456 

24 SF_Q04a 0,7610 0,0878 

25 SF_Q04d 0,6303 0,1211 

26 SF_Q05b 0,8918 0,0593 

27 SF_Q08 0,7180 0,0889 

28 SF_Q09e 0,9601 0,0101 

29 SF_Q09i 0,9436 0,0157 

30 SF_Q10 0,9295 0,0416 

31 SF_Q11d 1,0000 0,0327 

Nota: Os valores assinalados em amarelo são aqueles que violam os critérios de escolha. 

 

6.4.6 Modelo unidimensional final para o escore de qualidade de vida 
 

Uma vez definidos os itens com as melhores propriedades psicométricas e 

também com características unidimensionais, foi realizado o ajuste final de um modelo 

unidimensional para a construção do escore de qualidade de vida. 

Para esse modelo final, todos os procedimentos usuais de verificação da 

qualidade do ajuste de modelos da TRI foram realizados. O primeiro passo foi a 

investigação da existência de DIF por sexo. Cabe ressaltar que nessa etapa do 



138 
 

 

processo, o nível de significância considerado, no caso do DIF, foi um pouco menos 

restritivo (1%) do que na fase de seleção dos itens. 

Para o conjunto de 21 itens considerados foram detectados dois casos de DIF: 

o item OLD_Q14 (“Até que ponto você sente que tem o suficiente para fazer em cada 

dia?”), que apresentou um p=0,0030 e o item OLD_20 (“Como você avaliaria o 

funcionamento dos seus sentidos?”), com p=0,0020. Esses itens foram então 

excluídos do conjunto e um novo modelo foi ajustado, agora com os 19 itens de 

qualidade de vida restantes. 

A análise desse modelo com 19 itens revelou um caso de falta de ajuste 

(p=0,0016) para o item BREF_Q10 (“Você tem energia suficiente para seu dia a dia?”). 

Então, esse item também foi excluído e um novo ajuste foi realizado para o conjunto 

de 18 itens restantes, que foi o conjunto final utilizado na construção do escore. 

No Apêndice 16 são apresentados os resultados do ajuste do modelo final para 

o escore de qualidade de vida. Pelos valores obtidos, podemos concluir que o modelo 

se ajustou bem aos dados. 

O valor do RMSEA foi de 0,04. Foram estimados no total 86 parâmetros de item, 

sendo que o erro-padrão médio dessas estimativas ficou em 0,11 e o maior valor 

observado foi 0,33 , indicando boa qualidade dos ajustes. Corroborando essa 

informação, não foram encontrados valores significativos a 1% para a estatística 𝑆-𝜒2. 

A menor carga fatorial observada foi 0,61 , o que significa que todos os itens têm uma 

participação importante na medida do escore de qualidade de vida. 

Por fim, foram observados dois casos em que a estatística LD foi maior do que 

10. Porém, esses casos suspeitos de violação da hipótese de independência local 

representam apenas 1,31% dos casos possíveis (153=18 x 17 / 2), sendo que algumas 

poucas ocorrências seriam esperadas, uma vez que o modelo foi ajustado dentro do 

contexto da unidimensionalidade essencial. 

Pela análise da CCI e da CII podemos observar que quase todos os itens do 

escore de qualidade de vida se mostraram adequados para a avaliação de indivíduos 

ao longo de todo o traço latente. Apenas os itens SF_Q04a (“Você diminuiu a 

quantidade de tempo que dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades?”) e 

SF_Q05b (“Como consequência de algum problema emocional, você realizou menos 

tarefas do que gostaria?”) fornecem informação mais concentrada nas regiões de 

qualidade de vida mediana ou abaixo da média. 
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Como já havia sido verificado pela análise das cargas fatoriais, também pela 

CII podemos observar que, de um modo geral, todos os itens contribuem com uma 

boa parcela de informação para a medida do escore de qualidade de vida. Mas, os 

dois itens do conjunto que contribuem com mais informação para essa medida são os 

itens BREF_Q17 (“Quão satisfeito você está com sua capacidade de desempenhar as 

atividades do seu dia a dia?”) e o BREF_Q19 (“Quão satisfeito você está consigo 

mesmo?”). 

Pela análise das CCI também foi possível notar que para alguns itens poderia 

ter sido ajustado um modelo com um número menor de categorias, dada a baixa 

probabilidade de escolha de algumas categorias que foi estimada sob o modelo 

ajustado. Porém, essa estratégia não foi considerada neste trabalho. 

No Quadro 24 apresentamos a relação final dos itens que foram utilizados na 

construção do escore de qualidade de vida. 

 

Quadro 24. Relação final dos 18 itens utilizados na construção do escore de QUALIDADE DE 
VIDA. 

(continua) 

ordem item categorias descrição 

01 BREF_Q01 5 Como você avaliaria sua qualidade de vida? 

02 BREF_Q02 5 Quão satisfeito você está com a sua saúde? 

03 BREF_Q05 5 O quanto você aproveita a vida? 

04 BREF_Q08 5 Quão seguro você se sente em sua vida diária? 

05 BREF_Q17 5 
Quão satisfeito você está com sua capacidade de 
desempenhar as atividades do seu dia a dia? 

06 BREF_Q19 5 Quão satisfeito você está consigo mesmo? 

07 BREF_Q26 5 
Com que frequência você tem sentimentos negativos tais 
como mau humor, desespero, ansiedade, depressão? 

08 OLD_Q12 5 
Até que ponto você está satisfeito com as suas 
oportunidades para continuar alcançando outras 
realizações na sua vida? 

09 OLD_Q17 5 Quão satisfeito você está com o seu nível de atividade? 

10 OLD_Q19 5 
Quão feliz você está com as coisas que você pode 
esperar daqui para frente? 
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Quadro 24. Relação final dos 18 itens utilizados na construção do escore de QUALIDADE DE 
VIDA. 

(conclusão) 

ordem item categorias descrição 

11 SF_Q01 5 Em geral, você diria que sua saúde é: 

12 SF_Q04a 2 
Como consequência de sua saúde física, você diminuiu 
a quantidade de tempo que dedicava ao seu 
trabalho/outras atividades? 

13 SF_Q05b 2 
Como consequência de algum problema emocional, você 
realizou menos tarefas do que gostaria? 

14 SF_Q08 5 Quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal? 

15 SF_Q09e 6 Quanto tempo você tem se sentido com muita energia? 

16 SF_Q09i 6 Quanto tempo você tem se sentido cansado? 

17 SF_Q10 5 
Em quanto do seu tempo a sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram com as suas 
atividades sociais? 

18 SF_Q11d 5 A afirmação "Minha saúde é excelente" é: 

 

Finalizando os procedimentos de ajuste do modelo, o último passo foi a 

estimativa dos escores de qualidade de vida para cada um dos indivíduos 

considerados neste estudo. 

 

6.4.7 Interpretação do escore de QUALIDADE DE VIDA 
 

Para facilitar a interpretação dos resultados, inicialmente realizamos uma 

transformação linear nas estimativas dos parâmetros dos itens e dos traços latentes, 

de modo que a média dos escores de qualidade de vida de todos os indivíduos 

participantes do estudo foi fixada em 50 e o desvio-padrão fixado em 10. Essa nova 

métrica foi denotada por escala (50;10). 

Em seguida, definimos alguns pontos nessa escala (50;10), para serem os 

níveis âncora do escore de qualidade de vida. A distância entre dois níveis âncora 

consecutivos foi fixada em 10 pontos (= 1 desvio-padrão). Então, calculamos a 

probabilidade de escolha da categoria mais favorável, para os itens cujo modelo 

ajustado foi o uni-ML2, e a probabilidade de escolha de cada categoria, ou acima dela, 

para todas as categorias de todos os itens cujo modelo ajustado foi o uni-MRG. 

Após o cálculo de todas essas probabilidades, utilizamos os critérios 

tradicionais (considerando uma tolerância de 0,02) para a identificação dos itens 
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âncora, conforme descrito na seção 4.3.2.1.4. Na Tabela 26 são apresentadas essas 

probabilidades e estão sinalizados os níveis em que cada item foi identificado como 

âncora (em amarelo) ou quase-âncora (em rosa). 

 

Tabela 26. Probabilidades de escolha da categoria mais favorável, sob o modelo uni-ML2 e 
probabilidades de escolha da categoria, ou acima dela, sob o modelo uni-MRG, e identificação 
dos níveis em que os itens são âncora e quase-âncora. 

(continua) 

 

 

ordem Item descrição 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,10 0,39 0,79 0,96 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,01 0,07 0,31 0,72 0,94 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,01 0,03 0,15 0,51 0,86 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,27 0,68 0,93 0,99 1,00

0,03 0,17 0,57 0,89 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,01 0,05 0,26 0,69 0,93 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,01 0,05 0,25 0,67 0,93 0,99 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,18 0,58 0,90 0,98 1,00

0,05 0,18 0,47 0,79 0,94 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,01 0,03 0,10 0,33 0,67 0,90 0,97 0,99 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,01 0,04 0,14 0,41 0,74 0,92 0,98 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,19 0,49 0,80 0,94

0,09 0,31 0,68 0,91 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,01 0,06 0,24 0,61 0,88 0,97 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,02 0,07 0,27 0,64 0,89 0,98 0,99 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,15 0,46 0,80 0,95 0,99

0,01 0,09 0,42 0,84 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,01 0,07 0,36 0,81 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,01 0,08 0,41 0,84 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,10 0,46 0,87 0,98 1,00 1,00

0,02 0,14 0,53 0,88 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,02 0,12 0,49 0,87 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,02 0,11 0,46 0,86 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,15 0,54 0,89 0,98 1,00 1,00

0,17 0,42 0,72 0,90 0,97 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,04 0,13 0,36 0,66 0,88 0,96 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

0,01 0,05 0,16 0,40 0,71 0,90 0,97 0,99 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,18 0,45 0,74 0,91 0,97 0,99

0,09 0,26 0,58 0,84 0,95 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,01 0,04 0,13 0,36 0,69 0,89 0,97 0,99 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,01 0,05 0,17 0,45 0,76 0,92 0,98 0,99 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,11 0,33 0,66 0,88 0,97

0,11 0,34 0,69 0,90 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,01 0,03 0,13 0,39 0,73 0,92 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,01 0,03 0,11 0,35 0,69 0,90 0,98 0,99 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,19 0,50 0,81 0,95 0,99

9 OLD_Q17
Quão satisfeito você está com o seu 

nível de atividade?

7 BREF_Q26

Com que frequência você tem 

sentimentos negativos tais como mau 

humor, desespero, ansiedade, 

depressão?

8 OLD_Q12

Até que ponto você está satisfeito com 

as suas oportunidades para 

continuar alcançando outras 

realizações na sua vida?

5 BREF_Q17

Quão satisfeito você está com sua 

capacidade de desempenhar as 

atividades do seu dia a dia?

6 BREF_Q19
Quão satisfeito você está consigo 

mesmo?

3 BREF_Q05 O quanto você aproveita a vida?

4 BREF_Q08
Quão seguro você se sente em sua 

vida diária?

1 BREF_Q01
Como você avaliaria sua qualidade 

de vida?

2 BREF_Q02
Quão satisfeito você está com a sua 

saúde?
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Tabela 26. Probabilidades de escolha da categoria mais favorável, sob o modelo uni-ML2 e 
probabilidades de escolha da categoria, ou acima dela, sob o modelo uni-MRG, e identificação 
dos níveis em que os itens são âncora e quase-âncora. 

(conclusão) 

 
Nota: As células destacadas em amarelo sinalizam os itens âncora e em rosa, os itens quase-âncora. 

 

A partir da Tabela 26, podemos verificar que foram identificados nove níveis 

âncora. A fim de ilustrar como deve ser feita a leitura desses resultados, vamos 

interpretar os dados obtidos para o item BREF_Q01: 

ordem Item descrição 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,31 0,61 0,85 0,95 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,08 0,25 0,54 0,81 0,94 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,01 0,05 0,16 0,40 0,71 0,89 0,97 0,99 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,22 0,50 0,78 0,93 0,98

0,11 0,40 0,78 0,95 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,02 0,12 0,42 0,80 0,96 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,16 0,51 0,85 0,97 0,99 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 0,33 0,73 0,93 0,99

12 SF_Q04a

Como consequência de sua saúde 

física, você diminuiu a quantidade de 

tempo que dedicava ao seu 

trabalho/outras atividades?

0,00 0,02 0,06 0,19 0,45 0,75 0,92 0,98 0,99 1,00 1,00

13 SF_Q05b

Como consequência de algum 

problema emocional, você realizou 

menos tarefas do que gostaria?

0,00 0,01 0,03 0,11 0,35 0,69 0,90 0,98 0,99 1,00 1,00

0,19 0,48 0,78 0,93 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,02 0,06 0,19 0,47 0,78 0,93 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,01 0,04 0,14 0,39 0,71 0,91 0,97 0,99 1,00 1,00

0,00 0,00 0,01 0,04 0,14 0,38 0,70 0,90 0,97 0,99 1,00

0,02 0,11 0,42 0,81 0,96 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,01 0,06 0,28 0,69 0,93 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,02 0,10 0,39 0,79 0,96 0,99 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,03 0,14 0,48 0,84 0,97 0,99 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,25 0,66 0,92 0,98 1,00

0,04 0,17 0,47 0,80 0,95 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,01 0,04 0,16 0,46 0,79 0,94 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,01 0,04 0,15 0,44 0,78 0,94 0,99 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,01 0,05 0,19 0,50 0,82 0,95 0,99 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,25 0,59 0,86 0,97 0,99

0,01 0,08 0,33 0,74 0,94 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,02 0,08 0,34 0,75 0,94 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,02 0,12 0,43 0,81 0,96 0,99 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,03 0,14 0,49 0,85 0,97 0,99 1,00 1,00

0,02 0,07 0,21 0,49 0,77 0,92 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00

0,01 0,02 0,08 0,24 0,52 0,79 0,93 0,98 0,99 1,00 1,00

0,00 0,01 0,04 0,12 0,33 0,64 0,86 0,96 0,99 1,00 1,00

0,00 0,00 0,01 0,02 0,06 0,19 0,46 0,75 0,91 0,97 0,99

17 SF_Q10

Em quanto do seu tempo a sua saúde 

física ou problemas emocionais 

interferiram com as suas atividades 

sociais?

18 SF_Q11d
A afirmação "Minha saúde é 

excelente" é:

15 SF_Q09e
Quanto tempo você tem se sentido 

com muita energia?

16 SF_Q09i
Quanto tempo você tem se sentido 

cansado?

11 SF_Q01 Em geral, você diria que sua saúde é:

14 SF_Q08
Quanto a dor interferiu com o seu 

trabalho normal?

10 OLD_Q19

Quão feliz você está com as coisas 

que você pode esperar daqui para 

frente?
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 É mais provável que indivíduos de 60 anos ou mais, com escore de qualidade 

de vida abaixo de 20, avaliem sua qualidade de vida como MUITO RUIM. 

 Já com relação aos idosos com escore de qualidade de vida por volta de 20, 

espera-se que eles avaliem sua qualidade de vida como RUIM. 

 Considerando os indivíduos com 60 anos ou mais, cujo escore de qualidade de 

vida situa-se próximo a 30, é mais provável que eles avaliem sua qualidade de 

vida como sendo NEM RUIM, NEM BOA. 

 É esperado que a maioria dos idosos com escore de qualidade de vida próximo 

a 50 avaliem sua qualidade de vida como BOA. 

 Finalmente, espera-se que aqueles indivíduos com 60 anos ou mais e com 

escore de qualidade de vida de 70 pontos ou mais, avaliem sua qualidade de 

vida como MUITO BOA. 

 

Assim, repetindo esse processo para todos os itens, chegamos à interpretação 

do escore de qualidade de vida proposto, que é sintetizada no Quadro 25. 

 

 

 

  



144 
 

 

 

Quadro 25. Interpretação do escore de QUALIDADE DE VIDA. 
(continua) 

 
 

  

Nível de

QUALIDADE DE VIDA

abaixo do Neste nível de QUALIDADE DE VIDA, é esperado que indivíduos com 60 anos ou mais:

nível 1 → avaliem sua qualidade de vida como MUITO RUIM;

abaixo de 10 → estejam MUITO INSATISFEITOS com a saúde, afirmando que é DEFINITIVAMENTE FALSO que sua

      saúde seja excelente e classificando sua saúde, em geral, como MUITO RUIM;

→ estejam MUITO INSATISFEITOS com sua capacidade de desempenhar as atividades do dia a dia e

      também MUITO INSATISFEITOS com seu nível de atividade;

→ tenham diminuido a quantidade de tempo que dedicavam ao trabalho ou a outras atividades

      como consequência de sua saúde física, e também que, devido a algum problema emocional,

      realizaram menos tarefas do que gostariam;

→ afirmem que a dor interferiu EXTREMAMENTE com o seu trabalho normal (tanto dentro como fora

     de casa);

→ afirmem que NUNCA se sentem com muita energia e que se sentem cansados TODO O TEMPO;

→ relatem que sua saúde física ou problemas emocionais interferiram TODO O TEMPO com as suas

      atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)

→ sintam que não aproveitam NADA da vida;

→ não se sintam NADA seguros em sua vida diária;

→ estejam MUITO INSATISFEITOS consigo mesmos;

→ tenham sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade, depressão SEMPRE;

→ não estejam NADA satisfeitos com as oportunidades para continuar alcançando outras realizações

      na vida;

→ relatem estar MUITO INFELIZES com as coisas que podem esperar daqui para frente.

nível 1 Neste nível, é esperado que a maioria dos idosos:

10 → avalie sua qualidade de vida como MUITO RUIM;

→ esteja MUITO INSATISFEITA com a saúde, afirmando que é DEFINITIVAMENTE FALSO que sua

      saúde seja excelente e classificando sua saúde, em geral, como MUITO RUIM;

→ esteja MUITO INSATISFEITA com sua capacidade de desempenhar as atividades do dia a dia e

      também MUITO INSATISFEITA com seu nível de atividade;

→ tenha diminuido a quantidade de tempo que dedicavam ao trabalho ou a outras atividades

      como consequência de sua saúde física, e também que, devido a algum problema emocional,

      realizou menos tarefas do que gostaria;

→ afirme que a dor interferiu EXTREMAMENTE com o seu trabalho normal (tanto dentro como fora de

     casa);

→ afirme que NUNCA se sente com muita energia e que se sente cansado TODO O TEMPO;

→ relate que sua saúde física ou problemas emocionais interferiram TODO O TEMPO com as suas

      atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)

→ sinta que não aproveitam NADA da vida;

→ não se sinta NADA segura em sua vida diária;

→ esteja MUITO INSATISFEITA consigo mesma;

→ tenha sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade, depressão SEMPRE;

→ não esteja NADA satisfeita com as oportunidades para continuar alcançando outras realizações

      na vida;

→ relate estar INFELIZ com as coisas que pode esperar daqui para frente.

INTERPRETAÇÃO
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Quadro 25. Interpretação do escore de QUALIDADE DE VIDA. 
(continuação) 

 
 

  

Nível de

QUALIDADE DE VIDA

nível 2 Neste nível, é esperado que indivíduos com 60 anos ou mais:

20 → avaliem sua qualidade de vida como RUIM;

→ estejam INSATISFEITOS com a saúde, afirmando que é DEFINITIVAMENTE FALSO que sua

      saúde seja excelente e classificando sua saúde, em geral, como RUIM;

→ estejam MUITO INSATISFEITOS com sua capacidade de desempenhar as atividades do dia a dia e

      INSATISFEITOS com seu nível de atividade;

→ tenham diminuido a quantidade de tempo que dedicavam ao trabalho ou a outras atividades

      como consequência de sua saúde física, e também que, devido a algum problema emocional,

      realizaram menos tarefas do que gostariam;

→ afirmem que a dor interferiu BASTANTE com o seu trabalho normal (tanto dentro como fora de

     casa);

→ afirmem que NUNCA se sentem com muita energia e que se sentem cansados TODO O TEMPO;

→ relatem que sua saúde física ou problemas emocionais interferiram TODO O TEMPO com as suas

      atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)

→ sintam que não aproveitam NADA da vida;

→ se sintam MUITO POUCO seguros em sua vida diária;

→ estejam MUITO INSATISFEITOS consigo mesmos;

→ tenham sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade, depressão MUITO

     FREQUENTEMENTE;

→ estejam MUITO POUCO satisfeitos com as oportunidades para continuar alcançando outras

      realizações na vida;

→ relatem não estar NEM FELIZES, NEM INFELIZES com as coisas que podem esperar daqui para frente.

nível 3 Neste nível, é esperado que indivíduos com 60 anos ou mais:

30 → avaliem sua qualidade de vida como NEM RUIM, NEM BOA;

→ estejam INSATISFEITOS com a saúde, afirmando que é DEFINITIVAMENTE FALSO que sua

      saúde seja excelente e classificando sua saúde, em geral, como RUIM;

→ estejam INSATISFEITOS com sua capacidade de desempenhar as atividades do dia a dia e também

      INSATISFEITOS com seu nível de atividade;

→ tenham diminuido a quantidade de tempo que dedicavam ao trabalho ou a outras atividades

      como consequência de sua saúde física, e também que, devido a algum problema emocional,

      realizaram menos tarefas do que gostariam;

→ afirmem que a dor interferiu BASTANTE com o seu trabalho normal (tanto dentro como fora de

     casa);

→ afirmem que em apenas UMA PEQUENA PARTE DO TEMPO se sentem com muita energia e que

      se sentem cansados A MAIOR PARTE DO TEMPO;

→ relatem que sua saúde física ou problemas emocionais interferiram A MAIOR PARTE DO TEMPO

      com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)

→ sintam que aproveitam a vida MUITO POUCO;

→ se sintam MAIS OU MENOS seguros em sua vida diária;

→ estejam INSATISFEITOS consigo mesmos;

→ tenham sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade, depressão

     FREQUENTEMENTE;

→ estejam MUITO POUCO satisfeitos com as oportunidades para continuar alcançando outras

      realizações na vida;

→ relatem não estar NEM FELIZES, NEM INFELIZES com as coisas que podem esperar daqui para frente.

INTERPRETAÇÃO
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Quadro 25. Interpretação do escore de QUALIDADE DE VIDA. 
(continuação) 

 
 

  

Nível de

QUALIDADE DE VIDA

nível 4 Neste nível, é esperado que a maioria dos idosos:

40 → avaliem sua qualidade de vida como NEM RUIM, NEM BOA;

→ não estejam SATISFEITOS, NEM INSATISFEITOS com a saúde, afirmando que A MAIORIA DAS VEZES É

      FALSO que sua saúde seja excelente e classificando sua saúde, em geral, como BOA;

→ não estejam SATISFEITOS, NEM INSATISFEITOS com sua capacidade de desempenhar as atividades

      do dia a dia e igualmente NEM SATISFEITOS, NEM INSATISFEITOS com seu nível de atividade;

→ tenham diminuido a quantidade de tempo que dedicavam ao trabalho ou a outras atividades

      como consequência de sua saúde física, e também que, devido a algum problema emocional,

      realizaram menos tarefas do que gostariam;

→ afirmem que a dor interferiu MODERADAMENTE com o seu trabalho normal (tanto dentro como fora

     de casa);

→ afirmem que em ALGUMA PARTE DO TEMPO se sentem com muita energia, mas que se sentem

     cansados UMA BOA PARTE DO TEMPO;

→ relatem que sua saúde física ou problemas emocionais interferiram ALGUMA PARTE DO TEMPO com

      as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)

→ sintam que aproveitam a vida MAIS OU MENOS;

→ se sintam MAIS OU MENOS seguros em sua vida diária;

→ não estejam SATISFEITOS, NEM INSATISFEITOS consigo mesmos;

→ tenham sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade, depressão apenas

     ALGUMAS VEZES;

→ estejam MEDIANAMENTE satisfeitos com as oportunidades para continuar alcançando outras

      realizações na vida;

→ relatem não estar NEM FELIZES, NEM INFELIZES com as coisas que podem esperar daqui para frente.

nível 5 Neste nível, é esperado que indivíduos com 60 anos ou mais:

50 → avaliem sua qualidade de vida como BOA;

→ estejam SATISFEITOS com a saúde, afirmando ou que NÃO SABEM ou que A MAIORIA DAS VEZES É

      VERDADEIRO que sua saúde seja excelente e classificando sua saúde, em geral, como BOA;

→ estejam SATISFEITOS com sua capacidade de desempenhar as atividades do dia a dia e

      igualmente SATISFEITOS com seu nível de atividade;

→ NÃO tenham diminuido a quantidade de tempo que dedicavam ao trabalho ou a outras atividades

      devido a problemas físicos, e também que NÃO tenham realizado menos tarefas do que gostariam

      devido a algum problema emocional;

→ afirmem que a dor interferiu apenas UM POUCO com o seu trabalho normal (tanto dentro como

     fora de casa);

→ afirmem que em UMA BOA PARTE DO TEMPO se sentem com muita energia, e que se sentem

      cansados ALGUMA PARTE DO TEMPO;

→ relatem que sua saúde física ou problemas emocionais interferiram apenas UMA PEQUENA PARTE

      DO TEMPO com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)

→ sintam que aproveitam a vida MAIS OU MENOS;

→ se sintam BASTANTE seguros em sua vida diária;

→ estejam SATISFEITOS consigo mesmos;

→ tenham sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade, depressão apenas

     ALGUMAS VEZES;

→ estejam MEDIANAMENTE satisfeitos com as oportunidades para continuar alcançando outras

      realizações na vida;

→ relatem estar FELIZES com as coisas que podem esperar daqui para frente.

INTERPRETAÇÃO
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Quadro 25. Interpretação do escore de QUALIDADE DE VIDA. 
(continuação) 

 
 

Nível de

QUALIDADE DE VIDA

nível 6 Neste nível, é esperado que indivíduos com 60 anos ou mais:

60 → avaliem sua qualidade de vida como BOA;

→ estejam SATISFEITOS com a saúde, afirmando que A MAIORIA DAS VEZES É VERDADEIRO que sua

        saúde seja excelente e classificando sua saúde, em geral, como BOA;

→ estejam SATISFEITOS com sua capacidade de desempenhar as atividades do dia a dia e

      igualmente SATISFEITOS com seu nível de atividade;

→ NÃO tenham diminuido a quantidade de tempo que dedicavam ao trabalho ou a outras atividades

      devido a problemas físicos, e também que NÃO tenham realizado menos tarefas do que gostariam

      devido a algum problema emocional;

→ afirmem que a dor não interferiu DE MANEIRA ALGUMA com o seu trabalho normal (tanto dentro

      como fora de casa);

→ afirmem que A MAIOR PARTE DO TEMPO se sentem com muita energia, e que se sentem

      cansados apenas UMA PEQUENA PARTE DO TEMPO;

→ relatem que em NENHUMA PARTE DO TEMPO sua saúde física ou problemas emocionais

       interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)

→ sintam que aproveitam BASTANTE a vida;

→ se sintam BASTANTE seguros em sua vida diária;

→ estejam SATISFEITOS consigo mesmos;

→ tenham sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade, depressão apenas

     ALGUMAS VEZES;

→ estejam MUITO satisfeitos com as oportunidades para continuar alcançando outras realizações

      na vida;

→ relatem estar FELIZES com as coisas que podem esperar daqui para frente.

nível 7 Neste nível, é esperado que a maioria dos idosos:

70 → avaliem sua qualidade de vida como MUITO BOA;

→ estejam MUITO SATISFEITOS com a saúde, afirmando que É DEFINITIVAMENTE VERDADEIRO que sua

       saúde seja excelente e classificando sua saúde, em geral, como MUITO BOA;

→ estejam MUITO SATISFEITOS com sua capacidade de desempenhar as atividades do dia a dia  e

      SATISFEITOS com seu nível de atividade;

→ NÃO tenham diminuido a quantidade de tempo que dedicavam ao trabalho ou a outras atividades

      devido a problemas físicos, e também que NÃO tenham realizado menos tarefas do que gostariam

      devido a algum problema emocional;

→ afirmem que a dor não interferiu DE MANEIRA ALGUMA com o seu trabalho normal (tanto dentro

      como fora de casa);

→ afirmem que TODO O TEMPO se sentem com muita energia e que NUNCA se sentem cansados;

→ relatem que em NENHUMA PARTE DO TEMPO sua saúde física ou problemas emocionais

     interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)

→ sintam que aproveitam BASTANTE a vida;

→ se sintam BASTANTE seguros em sua vida diária;

→ estejam MUITO SATISFEITOS consigo mesmos;

→ NUNCA tenham sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade, depressão;

→ estejam MUITO satisfeitos com as oportunidades para continuar alcançando outras realizações

     na vida;

→ relatem estar FELIZES com as coisas que podem esperar daqui para frente.

INTERPRETAÇÃO
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Quadro 25. Interpretação do escore de QUALIDADE DE VIDA. 
(conclusão) 

 
Nota: Para auxiliar a interpretação, foram utilizadas cores diferentes, de acordo com o significado de 
cada categoria: vermelho para a categoria mais NEGATIVA; preto para as categorias de transição (de 
NEGATIVA para MEDIANA/NEUTRA ou de MEDIANA/NEUTRA para POSITIVA); roxo para a categoria 
MEDIANA/NEUTRA e verde para a categoria mais POSITIVA. 

 

Nível de

QUALIDADE DE VIDA

nível 8 Neste nível, é esperado que indivíduos com 60 anos ou mais:

80 → avaliem sua qualidade de vida como MUITO BOA;

→ estejam MUITO SATISFEITOS com a saúde, afirmando que É DEFINITIVAMENTE VERDADEIRO que sua

       saúde seja excelente e classificando sua saúde, em geral, como EXCELENTE;

→ estejam MUITO SATISFEITOS com sua capacidade de desempenhar as atividades do dia a dia e

      também MUITO SATISFEITOS com seu nível de atividade;

→ NÃO tenham diminuido a quantidade de tempo que dedicavam ao trabalho ou a outras atividades

      devido a problemas físicos, e também que NÃO tenham realizado menos tarefas do que gostariam

      devido a algum problema emocional;

→ afirmem que a dor não interferiu DE MANEIRA ALGUMA com o seu trabalho normal (tanto dentro

      como fora de casa);

→ afirmem que TODO O TEMPO se sentem com muita energia e que NUNCA se sentem cansados;

→ relatem que em NENHUMA PARTE DO TEMPO sua saúde física ou problemas emocionais

      interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)

→ sintam que aproveitam BASTANTE a vida;

→ se sintam EXTREMAMENTE seguros em sua vida diária;

→ estejam MUITO SATISFEITOS consigo mesmos;

→ NUNCA tenham sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade, depressão;

→ estejam COMPLETAMENTE satisfeitos com as oportunidades para continuar alcançando outras

      realizações na vida;

→ relatem estar MUITO FELIZES com as coisas que podem esperar daqui para frente.

nível 9 A partir deste nível, é esperado que indivíduos com 60 anos ou mais:

90 → avaliem sua qualidade de vida como MUITO BOA;

→ estejam MUITO SATISFEITOS com a saúde, afirmando que É DEFINITIVAMENTE VERDADEIRO que sua

       saúde seja excelente e classificando sua saúde, em geral, como EXCELENTE;

→ estejam MUITO SATISFEITOS com sua capacidade de desempenhar as atividades do dia a dia e

      também MUITO SATISFEITOS com seu nível de atividade;

→ NÃO tenham diminuido a quantidade de tempo que dedicavam ao trabalho ou a outras atividades

      devido a problemas físicos, e também que NÃO tenham realizado menos tarefas do que gostariam

      devido a algum problema emocional;

→ afirmem que a dor não interferiu DE MANEIRA ALGUMA com o seu trabalho normal (tanto dentro

      como fora de casa);

→ afirmem que TODO O TEMPO se sentem com muita energia e que NUNCA se sentem cansados;

→ relatem que em NENHUMA PARTE DO TEMPO sua saúde física ou problemas emocionais

     interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)

→ sintam que aproveitam EXTREMAMENTE a vida;

→ se sintam EXTREMAMENTE seguros em sua vida diária;

→ estejam MUITO SATISFEITOS consigo mesmos;

→ NUNCA tenham sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade, depressão;

→ estejam COMPLETAMENTE satisfeitos com as oportunidades para continuar alcançando outras

      realizações na vida;

→ relatem estar MUITO FELIZES com as coisas que podem esperar daqui para frente.

INTERPRETAÇÃO
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Uma vez definidos e interpretados os níveis âncora da escala proposta, o 

escore de qualidade de vida de cada um dos indivíduos participantes do estudo foi 

classificado de acordo com esses níveis, para que pudesse ser avaliado o percentual 

de sujeitos em cada ponto da escala. 

Considerando que o erro-padrão das estimativas individuais, em geral, é um 

pouco mais elevado do que o erro das demais estimativas, e também que os métodos 

de estimação dos parâmetros dos itens e dos escores dos indivíduos foram distintos 

(respectivamente, máxima verossimilhança e EAP), para a classificação individual dos 

escores dos sujeitos foi considerada uma tolerância de 2,5 pontos, valor que 

corresponde a 25% do desvio-padrão da escala (50,10), conforme apresentado na 

Tabela 27. 

 

Tabela 27. Intervalos considerados para a classificação individual dos 
sujeitos nos níveis de QUALIDADE DE VIDA. 

Nível de 
QUALIDADE DE VIDA 

escore 
intervalo 

considerado 

abaixo do nível 1 < 10 < 7,5 

nível 1 10 7,5 |--- 17,5 

nível 2 20 17,5 |--- 27,5 

nível 3 30 27,5 |--- 37,5 

nível 4 40 37,5 |--- 47,5 

nível 5 50 47,5 |--- 57,5 

nível 6 60 57,5 |--- 67,5 

nível 7 70 67,5 |--- 77,5 

nível 8 80 77,5 |--- 87,5 

nível 9 ≥ 90 ≥ 87,5 

 

Desse modo, a distribuição de frequência obtida para os participantes do 

estudo nos diferentes níveis de qualidade de vida encontra-se na Tabela 28. 

Podemos observar que o nível que concentra o maior número de indivíduos 

avaliados no estudo (cerca de 40%) é o nível 5, que pela interpretação dos escore 

(Quadro 25) pode ser considerado característico de uma qualidade de vida mediana. 

Também é possível notar que os dois níveis mais baixos concentram pouco mais de 

1% dos sujeitos e, de maneira semelhante, não foram observados indivíduos nos dois 

níveis mais altos de qualidade de vida. 
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Tabela 28. Distribuição de frequência dos participantes do estudo nos níveis 
do escore de QUALIDADE DE VIDA. 

Nível de 
QUALIDADE DE VIDA 

n % 
% 

acumulada 

nível 1 1 0,1 0,1 

nível 2 11 1,1 1,2 

nível 3 102 10,2 11,4 

nível 4 266 26,6 38,0 

nível 5 401 40,1 78,0 

nível 6 183 18,3 96,3 

nível 7 37 3,7 100,0 

nível 8 0 0,0 100,0 

nível 9 0 0,0 100,0 

Total 1.001 100,0  

 

Por fim, para contextualizar a interpretação do escore construído, na Figura 20 

apresentamos a distribuição empírica dos resultados obtidos com a escala proposta 

neste trabalho e, para comparação, na Figura 21 temos a distribuição das pontuações 

nas escalas originais de qualidade de vida. 

 

 

Figura 20. Distribuição do escore de QUALIDADE DE VIDA. 
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Figura 21. Distribuição das pontuações nas escalas originais (WHOQOL-bref, 
WHOQOL-OLD e SF-36) de QUALIDADE DE VIDA. 
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Com relação às escalas originais, embora apenas no caso da WHOQOL-OLD 

seja calculado um escore total, para efeito de comparação também calculamos os 

escores totais das outras duas, a partir da média de seus domínios. Assim, podemos 

verificar que a forma da distribuição do escore de qualidade de vida proposto e a forma 

das distribuições das pontuações nas escalas WHOQOL-bref e WHOQOL-OLD são 

bastante semelhantes. Já a SF-36 apresenta uma distribuição mais assimétrica. 

E embora os escores nas diferentes escalas não possam ser diretamente 

comparados, uma vez que não estão na mesma métrica, podemos perceber que no 

caso das escalas originais foram observados indivíduos com escores próximos à 

pontuação máxima possível (que era de 100 pontos). Já no caso do escore proposto, 

embora não haja exatamente um valor máximo para os escores, já relatamos que 

nenhum dos indivíduos foi classificado nos níveis mais altos de qualidade de vida. 

O que ocorre é que como o escore proposto utiliza itens oriundos das três 

escalas originais, somente no caso em que um mesmo indivíduo tivesse obtido 

pontuações máximas em todas as escalas originais é que ele teria alcançado também 

o nível mais alto na escala proposta, o que não foi verificado. 

Concluindo, o escore de qualidade de vida apresentado neste trabalho utilizou 

apenas 18 itens, em contraste com os 86 itens das três escalas originais, e parece ser 

adequado para avaliar a qualidade de vida nos diferentes níveis desse traço latente, 

considerando indivíduos com 60 anos de idade ou mais. As propriedades 

psicométricas da escala proposta serão discutidas na seção 6.5.3. 

 

6.4.8 Síntese do processo de seleção dos itens para a construção do 
escore de qualidade de vida 
 

Nesta seção apresentamos, de maneira esquemática, um levantamento do 

aproveitamento e da parcela de participação das escalas originais na composição do 

escore de qualidade de vida (Figura 22), bem como uma síntese de como foi o 

processo de seleção dos itens para a construção desse escore (Figura 23). 
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Figura 22. Aproveitamento e participação percentuais das escalas originais na composição do 
escore de QUALIDADE DE VIDA. 

 

 

 

Escore de
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DE VIDA
18 itens

WHOQOL-bref

7 itens

7 / 26 = 26,9% dos

itens selecionados

7 / 18 = 38,9% da

composição do 
escore

WHOQOL-OLD

3 itens

3 / 24 = 12,5% dos

itens selecionados

3 / 18 = 16,7% da

composição do 
escore

SF-36

8 itens 

8 / 36 = 22,2% dos

itens selecionados

8 / 18 = 44,4% da

composição do 
escore
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Figura 23. Síntese do processo de seleção dos itens para a construção do escore de qualidade 
de vida. 
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6.5 Propriedades psicométricas das escalas propostas 
 

6.5.1 Escore de capacidade funcional FÍSICA 
 

Para investigar as evidências de validade com base na estrutura interna da 

escala de capacidade funcional física foram calculados o coeficiente α de Cronbach 

(0,86) e também o coeficiente de correlação item-total corrigida, cuja média para os 

10 itens foi de 0,59 , sendo que o menor valor observado foi 0,42. Esses valores 

podem ser considerados bons e servem para comparação com as escalas originais. 

No entanto, como a proposta deste trabalho foi utilizar a TRI para a construção dos 

escores, optamos por analisar a CIT da escala proposta para investigar a validade 

baseada na estrutura interna da escala. 

Assim, a partir da Figura 24 é possível verificar que a precisão dos escores é 

muito diferente ao longo do traço latente. Como já foi observado anteriormente, a 

escala proposta é adequada apenas para avaliar indivíduos com capacidade 

funcional física comprometida, ou seja, aqueles que se situam abaixo do valor 

médio do traço latente. Para indivíduos localizados nessa região, a escala proposta 

fornece uma grande quantidade de informação e, consequentemente, produz 

estimativas para o escore de funcionalidade física com um baixo erro de medida. 

 

 
Figura 24. CIT para o escore de capacidade funcional FÍSICA. 
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Também verificamos a validade estrutural da escala proposta por meio da 

análise das cargas fatoriais e pela qualidade do ajuste do modelo, que já foram 

discutidos na seção 6.3.8 e cujos resultados encontram-se no Apêndice 11. 

A validade convergente do escore de capacidade funcional física foi verificada 

por meio da correlação entre o escore proposto e o escore da escala CF-SF36, uma 

vez que ambas as escalas avaliam o componente físico da funcionalidade e, ainda, 

porque os itens do CF-SF36 representam apenas 10% dos itens que compõem a 

escala proposta neste trabalho. A escala AVD não foi utilizada, uma vez que o escore 

de funcionalidade física é composto por 90% de itens oriundos dessa escala. Pela 

Tabela 29 podemos observar que a correlação entre as duas escalas foi 

razoavelmente alta (0,69 pelo coeficiente de Pearson e 0,64 se considerarmos o 

coeficiente de Spearman), fornecendo evidências de validade convergente. 

Já com relação à validade discriminante, consideramos a correlação com o 

número de doenças autorrelatadas pelos participantes do estudo. A justificativa para 

o uso dessa variável seria que quanto maior o número de doenças que acometem o 

indivíduo, espera-se que o comprometimento funcional também seja maior e, portanto, 

essa relação seria divergente. E como podemos verificar, foi realmente encontrada 

uma correlação negativa (-0,37) entre essa variável e o escore proposto, embora seja 

uma correlação de baixa magnitude. 

 

Tabela 29. Correlações entre o escore de capacidade funcional FÍSICA e variáveis externas. 

variáveis externas n Pearson Spearman 

Escore na escala CF-SF36 1000 0,690 0,643 

Número de comorbidades 1147 -0,373 -0,369 

 

Também utilizamos os escores obtidos na escala original CF-SF36 para 

classificar os indivíduos do estudo em dois grupos: com capacidade funcional física 

comprometida e indivíduos funcionais fisicamente. Para tanto, foram considerados 

indivíduos com funcionalidade comprometida aqueles que obtiveram de 0 a 40 pontos 

na escala CF-SF36. Da mesma forma, utilizamos o escore proposto para dividir os 

indivíduos nesses mesmos grupos. No entanto, para definir o ponto de corte, 

consideramos a interpretação da escala de capacidade funcional física, de modo que, 

como até o nível 4 há alguma perda funcional, o corte foi fixado abaixo do nível 5, que 

como podemos verificar pelos intervalos definidos na Tabela 16, representa 45 pontos. 
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Desse modo, construímos a Tabela 30, que também contém medidas que 

foram utilizadas na busca por evidências de validade da escala proposta. 

Assim, verificamos que a acurácia do escore proposto é razoavelmente boa 

(81,2%), embora a especificidade seja superior à sensibilidade da escala. O VPN 

obtido também é muito bom (94,6%), mas a probabilidade de um indivíduo ter 

realmente sua capacidade funcional física comprometida quando a escala sinaliza que 

há algum comprometimento é apenas 45,6%. 

 

Tabela 30. Tabela de frequência cruzada para o escore de capacidade funcional FÍSICA e 
a escala CF-SF36. 

 Escala CF-SF36 

Escore de capacidade 
funcional FÍSICA 

funcionalidade FÍSICA 
comprometida 

indivíduo funcional Total 

funcionalidade FÍSICA 
comprometida 

125 149 274 

indivíduo funcional 39 687 726 

Total 164 836 1000 

    

sensibilidade = 76,2   

especificidade = 82,2   

acurácia = 81,2   

VPP = 45,6   

VPN = 94,6   

 

6.5.2 Escore de capacidade funcional MENTAL 
 

Para a escala de capacidade funcional mental, o coeficiente α de Cronbach 

obtido foi análogo ao observado para a escala de funcionalidade física (0,86). Já o 

coeficiente de correlação item-total corrigida médio foi um pouco menor (0,50), sendo 

que o menor valor individual observado foi 0,35. No entanto, esses valores ainda 

podem ser considerados bons e foram, inclusive, melhores do que os observados nas 

escalas originais. 

Observando a Figura 25 verificamos que ela é muito semelhante à CIT do 

escore físico, ou seja, a precisão dos escores de funcionalidade mental também é 

muito diferente ao longo do traço latente. Logo, como já foi observado anteriormente, 

a escala proposta é adequada apenas para avaliar indivíduos com capacidade 

funcional mental comprometida, ou seja, aqueles que se situam abaixo do valor 
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médio do traço latente. Assim, para indivíduos localizados nessa região, a escala 

proposta fornece uma grande quantidade de informação e estimativas para o escore 

de funcionalidade mental com um erro-padrão de medida pequeno. 

 

 
Figura 25. CIT para o escore de capacidade funcional MENTAL. 

 

Também foi verificada a validade estrutural da escala proposta por meio da 

análise das cargas fatoriais e pela qualidade do ajuste do modelo, que já foram 

discutidos na seção 6.3.9 e cujos resultados encontram-se no Apêndice 12. 

A validade convergente do escore de funcionalidade mental foi verificada por 

meio da correlação entre o escore proposto e o escore da escala SSM, uma vez que 

ambas avaliam o componente mental da funcionalidade e também porque os itens do 

SSM representam a menor parte (31,25%) dos itens que compõem a escala proposta 

neste trabalho. Já o GDS-15 não foi utilizado, dado que o escore de funcionalidade 

mental é composto por 68,75% de itens oriundos desse instrumento. Assim, pela 

Tabela 31 podemos observar que a correlação entre as duas escalas foi alta (-0,79 

pelo coeficiente de Pearson e -0,75 se considerarmos o coeficiente de Spearman), 

fornecendo evidências de validade convergente. Cabe ressaltar que essa correlação 

é negativa pois na escala SSM maiores pontuações equivalem a uma pior capacidade 

funcional. 
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Com relação à validade discriminante, de maneira análoga ao que foi feito para 

o escore físico, também consideramos a correlação com o número de doenças 

autorrelatadas pelos participantes do estudo. E como podemos verificar, também foi 

encontrada uma correlação negativa entre essa variável e o escore proposto, embora 

seja uma correlação fraca e ainda menor do que a encontrada para o escore de 

funcionalidade física. 

 

Tabela 31. Correlações entre o escore de capacidade funcional MENTAL e variáveis externas. 

variáveis externas n Pearson Spearman 

Escore na escala SSM 1146 -0,789 -0,752 

Número de comorbidades 1147 -0,297 -0,283 

 

Por fim, também realizamos um procedimento análogo ao que foi feito para o 

escore físico, dividindo os indivíduos do estudo em dois grupos, de acordo com o 

comprometimento ou não da capacidade funcional mental. Primeiramente, utilizamos 

as pontuações obtidas na escala SSM, classificando os indivíduos com escores de 6 

a 15 pontos no grupo de funcionalidade mental comprometida. Da mesma forma, 

utilizamos o escore proposto para separar os indivíduos nesses mesmos grupos. E 

para definir o ponto de corte, consideramos a interpretação da escala de capacidade 

funcional mental. Assim, como nos níveis 1 e 2 há uma perda funcional mais 

significativa, o corte foi fixado abaixo do nível 3, que como podemos verificar pelos 

intervalos definidos na Tabela 19, representa 41,25 pontos. 

Sendo assim, foi possível construir a Tabela 32, que também contém medidas 

que foram utilizadas na busca por evidências de validade para a escala proposta. 

Podemos verificar que a acurácia do escore proposto é muito boa (88,8%), e 

embora a especificidade seja superior à sensibilidade da escala, ambas podem ser 

consideradas bastante adequadas. O VPN obtido também é muito bom (95,8%), mas 

de maneira semelhante ao observado para o escore físico, o menor valor obtido foi 

para o VPP, indicando que a probabilidade de um indivíduo ter realmente sua 

capacidade funcional mental comprometida quando a escala sinaliza que há algum 

comprometimento é de apenas 62,7%. 
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Tabela 32. Tabela de frequência cruzada para o escore de capacidade funcional MENTAL 
e a escala SSM. 

 Escala SSM 

Escore de capacidade 
funcional MENTAL 

funcionalidade MENTAL 
comprometida 

indivíduo funcional Total 

funcionalidade MENTAL 
comprometida 

151 90 241 

indivíduo funcional 38 867 905 

Total 189 957 1146 

    

sensibilidade = 79,9   

especificidade = 90,6   

acurácia = 88,8   

VPP = 62,7   

VPN = 95,8   

 

6.5.3 Escore de QUALIDADE DE VIDA 
 

O coeficiente α de Cronbach (0,90) foi calculado para investigar evidências de 

validade com base na estrutura interna da escala de qualidade de vida. Também foi 

obtido o coeficiente de correlação item-total corrigida, cuja média para os 18 itens foi 

de 0,57 , sendo que o menor valor observado foi 0,47. Esses valores, que podem ser 

considerados muito bons, também podem ser utilizados para comparação com as 

escalas originais, por exemplo. 

Pela CIT, apresentada na Figura 26, verificamos que embora a precisão dos 

escores seja um pouco maior na metade inicial do traço latente, a escala ainda oferece 

uma boa quantidade de informação na região localizada acima do valor médio de 

qualidade de vida. Assim, apenas para indivíduos com escore de qualidade de vida 

acima de dois desvios e meio da média é que os erros de estimativa se tornam 

maiores. Portanto, podemos concluir que a escala proposta é adequada para avaliar 

indivíduos ao longo de todo o traço latente. 

Verificamos a validade estrutural da escala proposta por meio da análise das 

cargas fatoriais e pela qualidade do ajuste do modelo, que já foram discutidos na 

seção 6.4.6 e cujos resultados encontram-se no Apêndice 16. 

A validade convergente do escore de qualidade de vida foi verificada por meio 

da correlação entre o escore proposto e o escore da escala WHOQOL-OLD, uma vez 

que os itens dessa escala representam apenas 16,7% dos itens que compõem a 
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escala proposta neste trabalho. O WHOQOL-bref e o SF-36 não foram utilizados, uma 

vez que o escore de qualidade de vida é composto por 38,9% e por 44,4% de itens 

oriundos dessas escalas, respectivamente. Assim, pela Tabela 33 podemos verificar 

que a correlação observada entre as duas escalas foi alta (0,77 pelo coeficiente de 

Pearson e 0,75 se considerarmos o coeficiente de Spearman), fornecendo evidências 

de validade convergente. 

 

 
Figura 26. CIT para o escore de QUALIDADE DE VIDA. 

 

Com relação à validade discriminante, consideramos a correlação com o 

número de doenças autorrelatadas pelos participantes do estudo, uma vez que quanto 

maior o número de doenças que o indivíduo possui, parece razoável supor que a 

qualidade de vida fique mais comprometida. E como podemos observar, foi 

encontrada uma correlação negativa de cerca de -0,3 entre essa variável e o escore 

proposto, ou seja, a correlação é realmente inversa, mas de baixa magnitude. 

 

Tabela 33. Correlações entre o escore de QUALIDADE DE VIDA e variáveis externas. 

variáveis externas n Pearson Spearman 

Escore na escala WHOQOL-OLD 1001 0,766 0,751 

Número de comorbidades 1001 -0,316 -0,308 
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6.6 Associação entre os escores propostos 
 

Durante o processo de construção dos escores de capacidade funcional e de 

qualidade de vida observamos que esses dois construtos compartilham aspectos 

comuns. Assim, nesta seção, discutimos o grau de associação entre os escores 

propostos. 

Como podemos observar pelas correlações apresentadas na Tabela 34, existe 

uma correlação positiva entre os escores de capacidade funcional. No entanto, essa 

correlação é fraca. Quando avaliamos a correlação entre o escore de qualidade de 

vida e a funcionalidade física, temos um resultado semelhante, embora a magnitude 

dessa correlação seja ligeiramente maior. Já quando consideramos os escores de 

qualidade de vida e capacidade funcional mental, verificamos que para essas medidas 

a correlação é mais expressiva, podendo ser considerada uma associação de 

magnitude moderada a forte. 

 

Tabela 34. Correlações entre os escores propostos neste trabalho. 

escores n Pearson Spearman 

Funcionalidade FÍSICA 
x 

Funcionalidade MENTAL 
1147 0,349 0,341 

Qualidade de Vida 
x 

Funcionalidade FÍSICA 
1000 0,393 0,389 

Qualidade de Vida 
x 

Funcionalidade MENTAL 

1000 0,615 0,590 

 

Portanto, embora haja um certo grau de correlação entre todos os escores 

propostos, os resultados sugerem uma associação mais importante entre a qualidade 

de vida e a funcionalidade mental dos indivíduos com 60 anos ou mais. 

Para efeitos de comparação, apresentamos, no Apêndice 17, uma tabela com 

as correlações entre os instrumentos originais que foram utilizados neste trabalho. 

Analisando os resultados obtidos verificamos, como seria esperado, que as 

correlações entre escalas que medem capacidade funcional física são moderadas a 
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altas; correlações entre escalas que medem capacidade funcional mental são altas, 

bem como as correlações entre escalas que medem qualidade de vida. Já para as 

correlações entre instrumentos que medem construtos distintos, observamos padrão 

semelhante ao que foi verificado entre os escores construídos neste trabalho, ou seja, 

em geral correlações mais fracas, tanto entre funcionalidade física e mental como 

também entre a primeira e qualidade de vida, e correlações mais fortes entre os 

escores de qualidade de vida e as medidas de capacidade funcional mental. 

 

6.7 Associação dos escores propostos com as variáveis de contexto 
 

A última análise realizada neste trabalho foi a investigação das associações 

entre as variáveis de contexto e a pontuação dos indivíduos nas escalas que foram 

construídas. Para tanto, foram selecionadas algumas das variáveis (cerca de 50%) 

utilizadas para a caracterização do perfil dos participantes do estudo. Os resultados 

obtidos são apresentados nas próximas seções. 

 

6.7.1 Escores de capacidade funcional x variáveis de contexto 
 

Na Tabela 35 apresentamos os resultados do teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis com um fator para as comparações entre os escores de capacidade física e 

mental e as variáveis de contexto. Foi utilizado um teste não paramétrico uma vez que 

nenhum dos dois escores possui uma distribuição normal. Nos casos em que foram 

encontradas diferenças significativas, foram realizadas comparações múltiplas a fim 

de complementar a interpretação dos resultados. Porém, as tabelas contendo essas 

comparações não foram incluídas neste trabalho. 

Assim, podemos verificar que foram encontradas diferenças significativas entre 

os escores de capacidade funcional medianos de homens e mulheres, tanto com 

relação à funcionalidade física como à mental. Analisando os dados, verificamos que 

a funcionalidade mediana para o sexo feminino é menor do que a masculina, em 

ambos os casos. 

Com relação à faixa etária, só foram encontradas diferenças no caso do escore 

de funcionalidade física, sendo que a análise desses dados apontou que tais 

diferenças ocorrem de acordo com o que seria esperado: indivíduos mais velhos 

possuem capacidade funcional física mediana menor do que os mais jovens. 
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Tabela 35. Resultados do teste de Kruskal-Wallis para a investigação de associação entre os escores 
de capacidade física e mental e as variáveis de contexto. 

 funcionalidade FÍSICA funcionalidade MENTAL 

VARIÁVEL n H g.l. p-value n H g.l. p-valor 

características sociodemográficas 

sexo 1147 26,67 1 < 0,001 1147 14,69 1 < 0,001 

faixa etária 1147 163,74 5 < 0,001 1147 4,00 5 0,550 

faixa de renda 1084 39,99 4 < 0,001 1084 9,17 4 0,057 

satisfaz necessidades 1145 24,39 3 < 0,001 1145 8,76 3 0,033 

limitações funcionais 

gostaria de: TRABALHO 1147 10,60 1 0,001 1147 60,43 1 < 0,001 

gostaria de: LAZER 1147 0,01 1 0,904 1147 17,27 1 < 0,001 

anda sozinho/sem apoios 1147 161,54 1 < 0,001 1147 10,18 1 0,001 

sofreu alguma QUEDA 1145 37,98 2 < 0,001 1145 30,73 2 < 0,001 

saúde geral 

remédio regularmente 1142 13,78 1 < 0,001 1142 2,03 1 0,154 

esteve internado 1142 9,83 1 0,002 1142 2,61 1 0,106 

número de comorbidades 1147 159,78 6 < 0,001 1147 95,65 6 < 0,001 

comorbidades autorrelatadas 

AVC (derrame) 1145 11,28 1 0,001 1145 2,97 1 0,085 

DAC (infarto, angina) 1146 13,12 1 < 0,001 1146 11,26 1 0,001 

Hipertensão arterial 1143 44,64 1 < 0,001 1143 2,37 1 0,124 

Diabetes 1144 20,75 1 < 0,001 1144 3,95 1 0,047 

Dislipidemias 1133 1,25 1 0,264 1133 3,76 1 0,052 

Síndromes demenciais 1144 37,84 1 < 0,001 1144 22,14 1 < 0,001 

Parkinson 1143 3,94 1 0,047 1143 0,31 1 0,581 

Câncer 1145 6,04 1 0,014 1145 1,69 1 0,193 

Depressão 1144 23,38 1 < 0,001 1144 137,03 1 < 0,001 

Reumatismo/Artrose 1130 98,78 1 < 0,001 1130 19,57 1 < 0,001 

Osteoporose 1119 16,51 1 < 0,001 1119 9,08 1 0,003 

Respiratório 1147 0,90 1 0,342 1147 1,74 1 0,187 

Tuberculose 1145 0,09 1 0,767 1145 0,34 1 0,562 

Disfunção tireoidiana 1137 1,85 1 0,174 1137 6,05 1 0,014 

DAOP 1131 10,49 1 0,001 1131 3,72 1 0,054 

Obesidade 1146 93,33 1 < 0,001 1146 35,27 1 < 0,001 

Notas: H é a estatística do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis; g.l. são os graus de liberdade do 
teste e as células sinalizadas em azul indicam que o teste foi significativo a 5%. 
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A renda também só se mostrou associada ao escore de funcionalidade física. 

Indivíduos que ganham menos de R$ 1000,00 têm um escore de funcionalidade física 

mediana menor do que os demais. 

A forma como os indivíduos satisfazem suas necessidades básicas se mostrou 

mais fortemente associada ao escore de funcionalidade física. Aqueles que 

responderam “mal ou muito mal” têm uma funcionalidade física mediana menor do 

que os demais. 

Com relação às limitações vivenciadas pelos idosos, aqueles que gostariam de 

trabalhar, mas não trabalham, têm uma capacidade funcional mediana (física e 

mental) menor do que a dos demais. Já com relação ao lazer, apenas a funcionalidade 

mental daqueles que gostariam, mas que não usufruem de lazer, é menor do que a 

mediana dos demais indivíduos. 

Também observamos que indivíduos que andam sozinhos e sem apoios têm 

funcionalidade (física e mental) maior do que a mediana dos demais. Em 

contraposição, indivíduos que sofreram duas ou mais quedas no último ano 

apresentam escores de funcionalidade (física e mental) menores do que a mediana 

daqueles que não sofreram quedas ou que sofreram apenas uma durante o ano. 

Considerando a saúde geral dos participantes do estudo, verificamos que 

aqueles que tomam algum remédio regularmente obtiveram escores de funcionalidade 

física menores do que a mediana daqueles que não fazem uso contínuo de algum 

medicamento. Da mesma forma, aqueles que estiveram internados nos últimos seis 

meses também apresentaram uma funcionalidade física mediana menor do que os 

que não passaram por internações. 

Já com relação ao total de doenças autorrelatadas, aqueles indivíduos com um 

número maior de comorbidades apresentaram capacidade funcional (física e mental) 

menor do que o escore mediano de indivíduos com uma quantidade menor de 

problemas de saúde. 

Finalmente, avaliando as doenças autorrelatadas individualmente, apenas para 

os problemas de colesterol, os respiratórios e a tuberculose não foram encontradas 

associações significativas a um nível de 5% com nenhum dos dois escores de 

capacidade funcional propostos. 

Já indivíduos que são portadores de DAC, diabetes, síndromes demenciais, 

depressão, reumatismo/artrose, osteoporose ou obesidade, apresentam escores de 
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funcionalidade (física e mental) mais baixos do que os escores medianos dos 

indivíduos que não têm essas doenças. 

AVC, hipertensão arterial, mal de Parkinson, câncer e DAOP estão associados 

a uma funcionalidade física mediana menor do que a funcionalidade de indivíduos que 

não possuem essas doenças. 

Por fim, apenas a disfunção tireoidiana se mostrou associada unicamente ao 

escore de capacidade funcional mental, sendo que indivíduos portadores dessa 

doença apresentaram funcionalidade mediana menor do que indivíduos sem essa 

disfunção. 

 

6.7.2 Escore de qualidade de vida x variáveis de contexto 
 

Os resultados da análise univariada entre o escore de qualidade de vida e as 

variáveis de contexto são apresentados na Tabela 36. As associações foram 

avaliadas por meio do teste t-Student para amostras independentes, no caso de 

variáveis com apenas duas categorias, e por meio de uma ANOVA com um fator, no 

caso das demais variáveis. Quando foram encontradas diferenças significativas, foram 

realizadas comparações múltiplas a fim de complementar a interpretação dos 

resultados. Porém, as tabelas contendo essas comparações não foram incluídas 

neste trabalho. 

Assim, analisando os dados da Tabela 36 podemos verificar que não foram 

encontradas diferenças significativas por faixa etária, em média, para o escore de 

qualidade de vida. Já com relação ao sexo, as mulheres avaliadas neste estudo 

apresentaram um escore de qualidade de vida médio menor do que os homens. 

A renda também se mostrou associada ao escore de qualidade de vida, sendo 

que, quanto maior a renda, maiores os escores médios de qualidade de vida 

observados. No entanto, essas diferenças só se mostraram estatisticamente 

significativas entre as faixas de renda mais extremas. 

A percepção dos indivíduos avaliados no estudo sobre a forma como eles 

satisfazem as suas necessidades básicas também se mostrou associada à qualidade 

de vida. Os resultados foram no sentido esperado: quanto melhor eles julgam que 

conseguem satisfazer suas necessidades, dada sua situação econômica, maior o 

escore de qualidade de vida, em média. Mas, novamente, as diferenças encontradas 

só se mostraram significativas entre categorias de resposta mais distantes entre si. 
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Tabela 36. Resultados do teste t-Student e da ANOVA para a investigação de associação 
entre o escore de qualidade de vida e as variáveis de contexto. 

VARIÁVEL n t ou F g.l. p-valor 

características sociodemográficas 

sexo 1001 3,86 681,9 < 0,001 

faixa etária 1001 0,26 5 0,936 

faixa de renda 949 5,72 4 < 0,001 

satisfaz necessidades 1000 13,11 4 < 0,001 

limitações funcionais 

gostaria de:  TRABALHO 1001 -6,24 999 < 0,001 

gostaria de: LAZER 1001 -2,77 999 0,006 

anda sozinho/sem apoios 1001 4,23 999 < 0,001 

sofreu alguma QUEDA 1000 7,82 3 < 0,001 

saúde geral 

remédio regularmente 996 -2,99 994 0,003 

esteve internado 996 -2,33 994 0,020 

número de comorbidades 1001 17,71 6 < 0,001 

comorbidades autorrelatadas 

AVC (derrame) 999 -2,94 43,7 0,005 

DAC (infarto, angina) 1000 -2,28 998 0,023 

Hipertensão arterial 998 -2,77 996 0,006 

Diabetes 998 -2,55 996 0,011 

Dislipidemias 990 -2,53 988 0,011 

Síndromes demenciais 999 -4,26 997 < 0,001 

Parkinson 998 -0,47 996 0,640 

Câncer 999 -1,77 997 0,078 

Depressão 998 -9,74 344,1 < 0,001 

Reumatismo/Artrose 990 -7,05 988 < 0,001 

Osteoporose 977 -1,88 456,2 0,061 

Respiratório 1001 -1,60 999 0,111 

Tuberculose 999 0,61 997 0,544 

Disfunção tireoidiana 992 -3,76 990 < 0,001 

DAOP 986 -2,48 984 0,013 

Obesidade 1000 -3,56 998 < 0,001 

Notas: t é a estatística do teste quando foi utilizado o teste t-Student e F é a estatística do teste no caso 
da ANOVA; g.l. são os graus de liberdade do teste e as células sinalizadas em azul indicam que o teste 
foi significativo a 5%. 
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Com relação às limitações vivenciadas pelos idosos avaliados no estudo, 

aqueles que gostariam de trabalhar, mas não trabalham, ou aqueles que gostariam 

de desfrutar de lazer, mas não usufruem, têm um escore de qualidade de vida menor, 

em média, do que os demais. 

Também observamos que indivíduos que andam sozinhos e sem apoios 

apresentaram escore de qualidade de vida, em média, maior do que aqueles que 

relataram problemas de locomoção. Nesse mesmo sentido, as quedas sofridas no 

último ano também se mostraram associadas à qualidade de vida. Quanto mais 

quedas o indivíduo sofreu, menor seu escore de qualidade de vida, em média. Porém, 

essas diferenças só foram significativas entre aqueles que relataram cinco quedas ou 

mais no último ano e os demais indivíduos. 

Considerando a saúde geral dos participantes do estudo, verificamos que 

aqueles indivíduos que não fazem uso de medicação regularmente ou que não 

estiveram internados nos últimos seis meses obtiveram escores de qualidade de vida 

significativamente maiores, em média, do que os demais. 

Já com relação ao número de comorbidades autorrelatadas, observamos que 

quanto maior o número de doenças reportadas, menor o escore de qualidade de vida, 

em média. Mas novamente, verificamos que essas diferenças são estatisticamente 

significantes apenas quando a quantidade de comorbidades comparadas não é muito 

semelhante. 

Finalmente, avaliando as doenças autorrelatadas individualmente, apenas para 

o mal de Parkinson, câncer, osteoporose, problemas respiratórios e tuberculose não 

foram encontradas associações significativas a um nível de 5% com o escore de 

qualidade de vida proposto. 

Assim, com relação a todas as outras doenças relatadas (AVC, DAC, 

hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias, síndromes demenciais, depressão, 

reumatismo/artrose, disfunção tireoidiana, DAOP e obesidade), o escore de qualidade 

de vida apresentado foi, em média, significativamente menor nos indivíduos que 

relataram ter algum desses problemas, quando comparados àqueles que não 

possuem a mesma doença. 

Na próxima seção, a associação entre o escore de qualidade de vida proposto 

e as variáveis de contexto será investigada simultaneamente. 
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6.7.2.1 Análise de regressão para o escore de qualidade de vida 
 

Para investigar a associação do escore de qualidade de vida com mais de uma 

das variáveis de interesse ao mesmo tempo, foi realizada uma análise de regressão 

linear múltipla. Para tanto, foram considerados os quatro blocos nos quais as variáveis 

de contexto foram divididas nas seções anteriores (características sociodemográficas, 

limitações funcionais, saúde geral e doenças autorrelatadas) e então foi utilizada uma 

abordagem hierarquizada para a seleção das variáveis. 

Só foram consideradas candidatas a entrar no modelo de regressão aquelas 

variáveis que apresentaram associação com o escore de qualidade de vida na análise 

univariada (detalhada na seção anterior), a um nível de significância de 20%. Para o 

processo de seleção das variáveis dentro de cada bloco (discutido na seção 5.5.11), 

também foi considerado um nível de significância de 20%. A Tabela 37 apresenta os 

resultados obtidos nas quatro etapas do ajuste do modelo. 

Fazendo a interpretação desses resultados, para cada uma das etapas desse 

procedimento, podemos observar que na primeira, a faixa de renda não se mostrou 

significativa na explicação das diferenças no escore de qualidade de vida, dada a 

presença das outras variáveis no modelo. Já na segunda etapa, as quatro variáveis 

do bloco foram significativas. Na terceira etapa, observamos que, na presença das 

demais variáveis, tomar remédio regularmente não se mostrou significativamente 

associado ao escore de qualidade de vida. E finalmente, na última etapa, apenas cinco 

das 14 comorbidades avaliadas no modelo apresentaram associação com o escore 

de qualidade de vida, dada a presença das demais variáveis. 

Finalizado o procedimento hierarquizado, foi ajustado um novo modelo de 

regressão, utilizando o mesmo método de seleção de variáveis, mas considerando 

como candidatas, ao mesmo tempo, todas as variáveis que haviam sido selecionadas 

no processo anterior e adotando um nível de significância de 5%. O resultado desse 

ajuste encontra-se na Tabela 38. 

Analisando os dados dessa tabela, podemos verificar que, com a inclusão das 

demais variáveis no modelo, o sexo do indivíduo deixou de ser significativo na 

explicação das diferenças entre o escore de qualidade de vida. Da mesma forma, ser 

portador de osteoporose também não se mostrou mais uma característica importante 

para a compreensão das diferenças na qualidade de vida dos indivíduos. 
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Tabela 37. Resultados das quatro etapas da abordagem hierarquizada do ajuste do modelo de 
regressão linear múltipla para o escore de qualidade de vida. 

(continua) 

etapa bloco variável β t p-valor 

1 1. características sexo    
 sociodemográficas feminino 0   
  masculino 0,113 3,689 <0,001 
  faixa de renda    
  menos de 1.000 ou sem informação 0   
  1.000 |--- 2.000 0,009 0,282 0,778 
  2.000 |--- 3.000 0,014 0,447 0,655 
  3.000 |--- 5.000 0,033 1,075 0,282 
  5.000 ou mais 0,013 0,401 0,689 
  satisfaz necessidades    
  muito bem 0,241 6,320 <0,001 
  bem 0,228 5,270 <0,001 
  regular 0,120 2,730 0,006 
  mal -0,038 -0,890 0,374 
  muito mal ou sem informação 0   

2 1. características sexo    
 sociodemográficas feminino 0   
  masculino 0,110 3,662 <0,001 
  satisfaz necessidades    
  muito bem 0,183 4,051 <0,001 
  bem 0,166 3,002 0,003 
  regular 0,071 1,240 0,215 
  mal -0,036 -0,859 0,390 
  muito mal ou sem informação 0   

 2. limitações gostaria de:  TRABALHO    
 funcionais não 0   
  sim -0,182 -6,007 <0,001 
  gostaria de: LAZER    
  não 0   
  sim -0,087 -2,897 0,004 
  anda sozinho/sem apoios    
  não 0   
  sim 0,102 3,370 0,001 
  sofreu alguma QUEDA    
  não 0,141 3,074 0,002 
  1 queda 0,081 1,768 0,077 
  2 ou mais ou sem informação 0   

3 1. características sexo    
 sociodemográficas feminino 0   
  masculino 0,070 2,339 0,020 
  satisfaz necessidades    
  muito bem 0,193 4,392 <0,001 
  bem 0,161 2,992 0,003 
  regular 0,095 1,723 0,085 
  mal -0,012 -0,296 0,767 
  muito mal ou sem informação 0   
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Tabela 37. Resultados das quatro etapas da abordagem hierarquizada do ajuste do modelo de 
regressão linear múltipla para o escore de qualidade de vida. 

(continuação) 

etapa bloco variável β t p-valor 

3 2. limitações gostaria de:  TRABALHO    
 funcionais não 0   
  sim -0,166 -5,640 <0,001 
  gostaria de: LAZER    
  não 0   
  sim -0,075 -2,567 0,010 
  anda sozinho/sem apoios    
  não 0   
  sim 0,081 2,748 0,006 
  sofreu alguma QUEDA    
  não 0,101 2,245 0,025 
  1 queda 0,052 1,184 0,237 
  2 ou mais ou sem informação 0   

 3. saúde geral remédio regularmente    
  não ou sem informação 0   
  sim -0,004 -0,134 0,893 
  esteve internado    
  não ou sem informação 0   
  sim -0,043 -1,478 0,140 
  número de comorbidades    
  nenhuma 0,194 5,766 <0,001 
  1 0,215 5,842 <0,001 
  2 0,222 5,613 <0,001 
  3 0,216 5,259 <0,001 
  4 0,126 3,196 0,001 
  5 0,060 1,574 0,116 
  6 ou mais 0   

4 1. características sexo    
 sociodemográficas feminino 0   
  masculino 0,053 1,701 0,089 
  satisfaz necessidades    
  muito bem 0,194 4,516 <0,001 
  bem 0,162 3,067 0,002 
  regular 0,100 1,843 0,066 
  mal -0,002 -0,043 0,966 
  muito mal ou sem informação 0   

 2. limitações gostaria de:  TRABALHO    
 funcionais não 0   
  sim -0,155 -5,372 <0,001 
  gostaria de: LAZER    
  não 0   
  sim -0,069 -2,424 0,016 
  anda sozinho/sem apoios    
  não 0   
  sim 0,072 2,525 0,012 
  sofreu alguma QUEDA    
  não 0,081 1,856 0,064 
  1 queda 0,028 0,647 0,518 
  2 ou mais ou sem informação 0   

 3. saúde geral esteve internado    
  não ou sem informação 0   
  sim -0,033 -1,176 0,240 



172 
 

 

Tabela 37. Resultados das quatro etapas da abordagem hierarquizada do ajuste do modelo de 
regressão linear múltipla para o escore de qualidade de vida. 

(conclusão) 

etapa bloco variável β t p-valor 

4 3. saúde geral número de comorbidades    
  nenhuma 0,105 2,817 0,005 
  1 0,110 2,692 0,007 
  2 0,108 2,458 0,014 
  3 0,102 2,300 0,022 
  4 0,046 1,131 0,258 
  5 0,026 0,693 0,488 
  6 ou mais 0   

 4. comorbidades AVC (derrame)    
 autorrelatadas não 0   
  sim -0,042 -1,465 0,143 
  DAC (infarto, angina)    
  não 0   
  sim -0,006 -0,193 0,847 
  Hipertensão arterial    
  não 0   
  sim -0,015 -0,425 0,671 
  Diabetes    
  não 0   
  sim -0,004 -0,125 0,900 
  Dislipidemias    
  não 0   
  sim 0,034 0,978 0,328 
  Síndromes demenciais    
  não 0   
  sim -0,073 -2,501 0,013 
  Câncer    
  não 0   
  sim 0,003 0,108 0,914 
  Depressão    
  não 0   
  sim -0,205 -6,625 <0,001 
  Reumatismo/Artrose    
  não 0   
  sim -0,094 -2,912 0,004 
  Osteoporose    
  não 0   
  sim 0,046 1,455 0,146 
  Respiratório    
  não 0   
  sim -0,006 -0,204 0,838 
  Disfunção tireoidiana    
  não 0   
  sim -0,036 -1,163 0,245 
  DAOP    
  não 0   
  sim -0,017 -0,568 0,570 
  Obesidade    
  não 0   
  sim 0,004 0,130 0,896 

Notas: β é o coeficiente de regressão padronizado; t é a estatística do teste t-Student e as células 
sinalizadas em azul indicam que p-valor < 0,20. 
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Tabela 38. Modelo de regressão linear múltipla para o escore de qualidade de vida, considerando 
as variáveis selecionadas na abordagem hierarquizada. 

bloco variável β t p-valor 

1. características sexo    
sociodemográficas feminino 0   

 masculino 0,043 1,472 0,141 
 satisfaz necessidades    
 muito bem 0,193 5,453 <0,001 
 bem 0,164 4,070 <0,001 
 regular 0,096 2,371 0,018 
 mal -0,008 -0,204 0,838 
 muito mal ou sem informação 0   

2. limitações gostaria de:  TRABALHO    
funcionais não 0   

 sim -0,152 -5,307 <0,001 
 gostaria de: LAZER    
 não 0   
 sim -0,075 -2,630 0,009 
 anda sozinho/sem apoios    
 não 0   
 sim 0,079 2,777 0,006 
 sofreu alguma QUEDA    
 não 0,067 2,375 0,018 
 1 queda 0,033 0,753 0,451 
 2 ou mais ou sem informação 0   

3. saúde geral esteve internado    
 não ou sem informação 0   
 sim -0,040 -1,422 0,155 
 número de comorbidades    
 nenhuma 0,048 1,638 0,102 
 1 0,038 1,294 0,196 
 2 0,022 0,762 0,446 
 3 0,022 0,781 0,435 
 4 -0,031 -1,087 0,277 
 5 -0,036 -1,249 0,212 
 6 ou mais 0   

4. comorbidades AVC (derrame)    
autorrelatadas não 0   

 sim -0,057 -2,011 0,045 
 Síndromes demenciais    
 não 0   
 sim -0,098 -3,427 0,001 
 Depressão    
 não 0   
 sim -0,251 -8,759 <0,001 
 Reumatismo/Artrose    
 não 0   
 sim -0,152 -5,266 <0,001 
 Osteoporose    
 não 0   
 sim 0,001 0,027 0,979 

Notas: β é o coeficiente de regressão padronizado; t é a estatística do teste t-Student e as células 
sinalizadas em azul indicam que p-valor < 0,05. 
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Observamos ainda que as variáveis do bloco “saúde geral” também não se 

mostraram mais estatisticamente significativas, dada a presença das demais variáveis 

no modelo. Nesse caso, o que chamou a atenção foi o fato de que, com a inclusão 

individual de apenas quatro das 16 comorbidades que foram consideradas no estudo, 

a quantidade de doenças que o indivíduo possui deixou de ser uma variável 

significativa na explicação das diferenças no escore de qualidade de vida. Em outras 

palavras, o que esses resultados indicam é que, para a qualidade de vida o mais 

importante não é o número de comorbidades, mas sim, quais são elas. 

Para concluir a análise, retiramos do modelo as variáveis que deixaram de ser 

significativas e, assim, obtivemos o modelo final, cujos resultados são apresentados 

na Tabela 39. 

A partir da análise do coeficiente de regressão padronizado, podemos perceber 

que a variável mais importante na explicação da variabilidade do escore de qualidade 

de vida é a depressão. Lembrando que os dados estão na escala (50;10), o fato do 

indivíduo ter depressão implica numa perda de 6 pontos, em média, no seu escore de 

qualidade de vida. 

A maneira como os indivíduos relatam que satisfazem suas necessidades 

básicas, dada sua situação econômica, também se mostrou uma das variáveis mais 

importantes do modelo. Por exemplo, indivíduos que responderam “muito bem” à essa 

pergunta, têm um aumento médio de 5,8 pontos no seu escore. 

Por outro lado, indivíduos que gostariam de estar trabalhando, mas não estão, 

têm uma perda de 4,4 pontos, em média, na sua qualidade de vida, enquanto aqueles 

que relatam sofrer de reumatismo/artrose têm uma diminuição média de cerca de 3 

pontos. 

As outras variáveis do bloco “limitações funcionais” que nesse modelo também 

se mostraram associadas ao escore de qualidade de vida foram: “gostaria de estar 

usufruindo de lazer, mas não está”, que ocasiona uma perda média de 1,6 pontos no 

escore; “anda sozinho/sem apoios”, que implica num acréscimo médio de 3,4 no 

escore e não ter sofrido nenhuma queda no último ano, condição que aumenta, em 

média, o escore de qualidade de vida em 1,6 pontos. 

Por fim, além da depressão e do reumatismo/artrose, as outras duas 

comorbidades que se mostraram associadas à qualidade de vida sob esse modelo 

foram as síndromes demenciais, cuja presença pode significar uma diminuição média 
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de quase 3,5 pontos e o AVC, que acarreta numa perda média de 3 pontos no escore 

de qualidade de vida. 

 

Tabela 39. Modelo de regressão linear múltipla FINAL para o escore de qualidade de vida. 

VARIÁVEL B e.p. β t p-valor 

intercepto 47,300 1,472  32,131 <0,001 

características sociodemográficas 

satisfaz necessidades      

muito bem 5,789 1,062 0,193 5,453 <0,001 

bem 3,523 0,866 0,164 4,070 <0,001 

regular 1,969 0,831 0,096 2,371 0,018 

mal, muito mal ou sem informação 0     

limitações funcionais 

gostaria de:  TRABALHO      

não 0     

sim -4,379 0,825 -0,152 -5,307 <0,001 

gostaria de: LAZER      

não 0     

sim -1,638 0,623 -0,075 -2,630 0,009 

anda sozinho/sem apoios      

não 0     

sim 3,401 1,224 0,079 2,777 0,006 

sofreu alguma QUEDA      

não 1,551 0,653 0,067 2,375 0,018 

alguma queda ou sem informação 0     

comorbidades autorrelatadas 

AVC (derrame)      

não 0     

sim -2,958 1,471 -0,057 -2,011 0,045 

Síndromes demenciais      

não 0     

sim -3,450 1,007 -0,098 -3,427 0,001 

Depressão      

não 0     

sim -5,996 0,685 -0,251 -8,759 <0,001 

Reumatismo/Artrose      

não 0     

sim -3,054 0,580 -0,152 -5,266 <0,001 

Notas: B é o coeficiente de regressão sem padronização; β é o coeficiente de regressão padronizado 
e t é a estatística do teste t-Student. 

 

A qualidade do ajuste do modelo foi avaliada graficamente, por meio da 

distribuição dos resíduos padronizados e do Normal Probability Plot (esses gráficos 

não foram incluídos neste trabalho), e foi considerada adequada. Porém, os 
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coeficientes de determinação R2 e R2-ajustado foram de apenas 21,8% e 20,9%, 

respectivamente. Esses números indicam que cerca de 21% da variabilidade do 

escore de qualidade de vida foi explicada pelas variáveis presentes no modelo, ou 

seja, a maior parte das diferenças na qualidade de vida é devida a outros fatores que 

não foram investigados neste estudo. Porém, como a análise de regressão 

apresentada aqui não teve como objetivo a predição, mas sim a investigação das 

associações múltiplas com o escore de qualidade de vida, esses valores relativamente 

baixos dos coeficientes de determinação não foram considerados um problema. 
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7. DISCUSSÃO 

 

7.1. Contribuições do estudo x literatura recente 
 

A capacidade funcional e a qualidade de vida são dois conceitos importantes 

que permeiam as investigações sobre a saúde da população idosa. O principal 

objetivo deste trabalho foi construir e interpretar escores de capacidade funcional e de 

qualidade de vida, partindo da análise conjunta dos itens de algumas escalas que já 

são bastante utilizadas na literatura. Para tanto, a proposta apresentada foi a 

utilização de técnicas estatísticas derivadas da TRI. 

Ao longo do trabalho foram discutidas as diversas vantagens dessa teoria, em 

contraposição aos métodos tradicionais de análise dos instrumentos de medida. 

Porém, consideramos que a principal vantagem do uso da TRI é a possibilidade da 

interpretação dos resultados obtidos pelos indivíduos (escores), por meio da 

construção de escalas do construto que está sendo investigado. Assim, resultados de 

medidas como a capacidade funcional e a qualidade de vida não precisam mais ser 

considerados apenas de maneira relativizada. 

A construção de cada um dos escores, partindo de itens oriundos de vários 

instrumentos conhecidos, teve como objetivo sintetizar numa única medida resultados 

que usualmente são avaliados de maneira independente. A seleção dos itens com as 

melhores propriedades psicométricas implicou, ao mesmo tempo, em duas vantagens: 

a otimização da informação e a redução do tamanho do instrumento de medida. 

Portanto, acreditamos que as principais contribuições deste trabalho foram: 

1. SÍNTESE – Partindo de instrumentos que eram analisados separadamente, 

embora avaliassem o mesmo construto, sintetizamos a informação produzida por 

eles fazendo uma única análise conjunta de todos os itens. 

2. OTIMIZAÇÃO DA QUALIDADE – Escolhendo somente os itens com as melhores 

propriedades psicométricas, embora seja considerado um conjunto muito menor 

de itens, a qualidade da informação obtida fica praticamente inalterada. 

3. INTERPRETAÇÃO – Quando construímos e interpretamos as escalas de 

capacidade funcional e de qualidade de vida, os resultados obtidos, sejam eles 

individuais ou populacionais, ganham um significado prático dentro desses 

conceitos. 
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Considerando esses três pontos, e fazendo uma análise dos trabalhos 

disponíveis na literatura, em especial na área da Saúde, verificamos que ainda são 

poucos os estudos que abordam esses aspectos, sendo que não encontramos 

nenhum que explorasse os três simultaneamente. 

O primeiro ponto, que seria a análise conjunta de vários instrumentos, foi 

desenvolvido no trabalho de Martin et al. (2007), como já citado anteriormente, na 

seção 4.4, em que os autores compararam as medidas de capacidade funcional 

obtidas a partir das escalas CF-SF36, MHAQ e de uma combinação de ambas, 

considerando todos os itens dos dois instrumentos. 

Uher et al. (2008) também analisam conjuntamente os 48 itens oriundos de três 

escalas usadas para avaliar a depressão: 17-item Hamilton Depression Rating Scale 

(HAMD-17), Montgomery–Asberg Depression Rating Scale (MADRS) e Beck 

Depression Inventory (BDI). Mas, novamente, nenhum item foi excluído da análise. 

Num estudo semelhante, Zhao et al. (2017) também fizeram uma análise 

simultânea de 64 itens, considerando apenas as dimensões relativas à depressão, de 

cinco escalas: Beck Depression Inventory–II (BDI-II), Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale (CES-D), Patient Health Questionnaire (PHQ-9), Depression, 

Anxiety and Stress Scale (DASS) e Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). 

Mesmo resultando numa quantidade elevada de itens, nenhum deles foi descartado. 

Já o trabalho de Michel et al. (2015), também citado na seção 4.5, abordou o 

primeiro e o segundo pontos. Interessados em medir a qualidade da vida relacionada 

à saúde mental em pacientes com esclerose múltipla, foram analisados 

conjuntamente os 67 itens dos instrumentos SF-36 e MusiQOL – Multiple Sclerosis 

International Quality of Life. Ao final do estudo, os autores chegaram a um instrumento 

reduzido com 22 itens, com boas propriedades psicométricas. 

Outro estudo citado na seção 4.5, o de Fang et al. (2012), abordou somente o 

segundo aspecto. Por meio de diferentes estratégias, os autores propuseram versões 

mais curtas da WHOQOL-OLD. Foram então desenvolvidas três escalas diferentes, 

com apenas seis itens cada uma, e todas apresentaram boas propriedades 

psicométricas. 

Com relação ao terceiro ponto, enquanto na área da Educação é comum a 

interpretação das escalas de proficiência, feitas com base nas matrizes de 

especificação dos itens, na área da Saúde são muito mais raros, e relativamente 

recentes, os estudos em que as escalas de medida são interpretadas. 
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Mas, podemos citar Rodrigues et al. (2013) e Rodrigues et al. (2014) que, em 

dois estudos semelhantes, fazem a interpretação dos resultados de instrumentos que 

foram desenvolvidos para mensurar a adesão ao tratamento da hipertensão arterial. 

No primeiro trabalho, foi construída e interpretada uma escala com três níveis e, no 

outro, puderam ser interpretados seis. 

Investigando a qualidade de vida em pacientes com hipertensão arterial, 

Borges et al. (2017) analisaram o MINICHAL – Mini-cuestionario de Calidad de Vida 

en la Hipertensión Arterial e, ao final do estudo, propuseram uma escala de qualidade 

de vida específica para esse tipo de pacientes, que teve cinco níveis interpretados. 

Outro trabalho, também já citado na seção 4.5, que se propôs a investigar a qualidade 

de vida foi o de Testa et al. (2019). Utilizando a escala WHOQOL-bref, os autores 

analisaram as respostas de profissionais de Educação Física e fizeram a interpretação 

de uma escala de qualidade de vida com cinco níveis. 

Finalmente, num estudo recente, Alvarenga et al. (2020) trataram do segundo 

e terceiro aspectos discutidos aqui. Os autores avaliaram uma versão breve da   

DEASs – Disordered Eating Attitude Scale, que contava inicialmente com 25 itens e 

selecionaram aqueles com as melhores propriedades psicométricas, chegando a uma 

escala com 17 itens. Concluindo o trabalho, eles apresentam a interpretação da escala 

de atitudes relacionadas a transtornos alimentares, formada por sete níveis. 

 

7.2. Principais resultados 
 

Nesta seção, vamos apresentar uma síntese dos principais resultados obtidos 

ao longo deste trabalho. 

Fazendo uma avaliação do final do processo de seleção dos itens com as 

melhores propriedades psicométricas, podemos observar que, 30 dos 55 itens 

(54,5%) das escalas originais de capacidade funcional foram mantidos, enquanto que 

para os itens de qualidade de vida, esse aproveitamento foi de 36,0% (=31/86), ou 

seja, cerca de 20% menor no último caso. Dos 30 itens de funcionalidade 

selecionados, 10 foram oriundos da AVD, seis da SSM, 11 da GDS-15 e apenas três 

da CF-SF36. Já com relação aos itens de qualidade de vida escolhidos, nove vieram 

da WHOQOL-bref, nove da WHOQOL-OLD e 13 da escala SF-36. 

O conjunto de itens selecionados, em ambos os casos, foi avaliado como sendo 

bidimensional, tanto pela AFE como pela AFC. Porém, após estudos baseados no 
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ajuste do Modelo Bifatorial, os itens de qualidade de vida puderam ser considerados 

como essencialmente unidimensionais. Já no caso da capacidade funcional, optou-se 

pela análise unidimensional múltipla. Assim, foram construídos dois escores de 

funcionalidade, um físico e outro mental e apenas um escore de qualidade de vida. 

Nos três casos, novamente com base nas propriedades do Modelo Bifatorial, foram 

escolhidos apenas os itens com características unidimensionais resultando, após os 

procedimentos de ajuste dos modelos, em escores constituídos por 10 (funcionalidade 

física), 16 (funcionalidade mental) e 18 (qualidade de vida) itens. 

No caso do escore de capacidade funcional, a redução dos 30 itens 

selecionados para os 26 efetivamente utilizados ocorreu porque dois itens da escala 

CF-SF36 e um da SSM foram excluídos por questões relativas à dimensionalidade e 

um item da AVD por apresentar DIF. Já para a qualidade de vida, a redução dos 31 

itens para os 18 que entraram na composição do escore ocorreu pelos seguintes 

motivos: 10 itens foram excluídos em razão da dimensionalidade (apenas um da 

escala WHOQOL-bref, quatro da WHOQOL-OLD e cinco da SF-36); dois itens da 

escala WHOQOL-OLD apresentaram DIF e um item da WHOQOL-bref, falta de ajuste. 

Considerando a composição final dos escores propostos, também foi feito um 

balanço do desempenho e aproveitamento das escalas originais. A AVD, com nove 

itens no escore de funcionalidade física, teve 60% de seus itens originais 

selecionados, sendo responsável por 90% dos itens do escore. Já o CF-SF36, com 

apenas um item nesse escore, teve 10% de seus itens originais selecionados e 

também 10% de participação no escore. 

No caso da capacidade funcional mental, a escala SSM, com cinco itens nesse 

escore, teve 33,3% dos seus itens escolhidos e uma participação de 31,25% na 

composição do escore. Já a GDS-15 teve 11 dos seus itens selecionados, ou seja, 

um aproveitamento de 73,3% da escala original e uma participação de 68,75% no 

escore. 

Finalmente, para o escore de qualidade de vida, uma vez que sete itens da 

WHOQOL-bref fizeram parte desse escore, o aproveitamento da escala foi de 26,9% 

e sua participação no escore foi de 38,9%. A escala WHOQOL-OLD teve, 

surpreendentemente (uma vez que se trata de um instrumento desenvolvido 

especificamente para os idosos), apenas três itens no escore. Assim, o 

aproveitamento do instrumento foi de 12,5% e sua participação no escore construído 



181 
 

 

foi apenas 16,7%. Já o SF-36, com oito itens incluídos no escore, teve um 

aproveitamento de 22,2% da escala original e a maior participação no escore: 44,4%. 

Com relação à interpretação dos escores construídos, foram identificados seis 

níveis de funcionalidade física, cinco de funcionalidade mental e nove de qualidade 

de vida. Observamos que 70,7% e 64,6% dos participantes do estudo se localizam 

nos dois níveis mais altos de funcionalidade física e mental, respectivamente. Ou seja, 

a maioria dos indivíduos avaliados não apresentou comprometimento da capacidade 

funcional física, ocorrendo o mesmo se considerarmos a funcionalidade mental. 

Ainda com relação aos escores de funcionalidade, foram observados pontos de 

saturação para indivíduos com boa capacidade funcional. Ou seja, os escores 

propostos, tanto no caso físico como no mental, se mostraram adequados apenas 

para avaliar incapacidade funcional. Como já foi discutido, essa pode não ser uma 

limitação das escalas construídas, mas apenas uma característica, uma vez que ela 

também é observada nas escalas originais que foram utilizadas neste trabalho. 

Já para o escore de qualidade de vida, poucos indivíduos foram observados 

nos dois níveis mais baixos e nenhum foi localizado nos dois níveis mais altos da 

escala proposta. O nível com maior concentração de sujeitos foi o nível 5, 

característico de uma qualidade de vida mediana. Esse escore foi considerado 

adequado para a avaliação da qualidade de vida de indivíduos com 60 anos ou mais, 

ao longo de todo o traço latente. 

Considerando os três escores construídos, a maior associação verificada foi 

entre os escores de qualidade de vida e de funcionalidade mental, que apresentaram 

uma correlação de cerca de 0,6 , indicando que para os indivíduos participantes do 

estudo, melhores níveis de qualidade de vida foram observados entre aqueles com os 

maiores níveis de funcionalidade mental e vice-versa. Essa relação com a qualidade 

de vida foi verificada em menor intensidade (correlação próxima a 0,4) no caso da 

funcionalidade física. 

Associações individuais foram observadas entre a maioria das variáveis de 

contexto e os escores de capacidade funcional propostos. Porém, a exceção que mais 

se destacou foi a ausência de relação entre a funcionalidade mental e a faixa etária. 

Também cabe ressaltar que, dentre as comorbidades consideradas no estudo, a 

disfunção tireoidiana foi a única que se mostrou associada apenas à funcionalidade 

mental. Já as dislipidemias, os problemas respiratórios e a tuberculose não mostraram 

associação significativa com a capacidade funcional, enquanto todas as outras 
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comorbidades apresentaram alguma associação, ou com a funcionalidade física 

apenas ou com ambas. 

Ainda considerando as análises univariadas, as mulheres avaliadas no estudo 

apresentaram, em média, capacidade funcional (física e mental) e qualidade de vida 

menores do que os homens. Porém, é preciso considerar que esses são resultados 

verificados a partir de análises individuais. Quando examinamos as relações (que não 

foram apresentadas neste trabalho) entre outras variáveis, foi possível perceber que 

algumas das comorbidades que se mostraram fortemente associadas aos três 

escores propostos têm maior prevalência entre as mulheres, como por exemplo, a 

depressão, o reumatismo/artrose e a osteoporose. 

A faixa etária também não se mostrou individualmente associada ao escore de 

qualidade de vida, que também apresentou associações univariadas com a maioria 

das variáveis de contexto. Já o modelo de análise de regressão ajustado para esse 

escore revelou que, na presença de outras variáveis, o sexo do indivíduo não foi 

estatisticamente significativo na explicação das diferenças encontradas na qualidade 

de vida, corroborando o que acabamos de pontuar. 

Outro achado interessando, verificado a partir do modelo de regressão, é que 

a maneira como os indivíduos relatam que satisfazem suas necessidades básicas, 

dada sua situação econômica, se mostrou uma das variáveis mais importantes na 

explicação das diferenças no escore de qualidade de vida, enquanto a variável renda 

não foi significativa, na presença dessa variável no modelo. Como perguntas diretas 

sobre a renda sempre se mostram variáveis mais sensíveis em qualquer estudo, com 

um alto índice de ausência de resposta e até mesmo fornecendo informações pouco 

confiáveis, essa variável pode ser considerada como uma alternativa interessante na 

investigação da situação econômica, por ser de fácil compreensão e ter apresentado 

um nível muito baixo de falta de resposta. 

Indivíduos que gostariam de estar trabalhando, mas não estão e também 

aqueles que gostariam de estar usufruindo de lazer, mas não estão, apresentaram 

escores de qualidade de vida, em média, menores do que os demais. Por outro lado, 

aqueles que andam sozinhos e sem apoios e aqueles que não sofreram nenhuma 

queda no último ano, obtiveram valores de qualidade de vida, em média, maiores do 

que os indivíduos com problemas de locomoção ou de equilíbrio. 

Finalizando, com relação às comorbidades autorrelatadas pelos indivíduos 

participantes do estudo, quatro delas se mostraram significativamente associadas à 
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qualidade de vida. Assim, indivíduos que relataram sofrer de depressão, 

reumatismo/artrose, síndromes demenciais ou que tiveram AVC, têm uma qualidade 

de vida, em média, pior do que aqueles que não apresentaram esses problemas. 

Interessante ressaltar que essas quatro comorbidades se mostraram mais importantes 

para a explicação das diferenças no escore de qualidade de vida, sob o modelo 

ajustado, do que as outras 12 doenças que foram avaliadas no estudo e também do 

que o número total de comorbidades do indivíduo. 

 

7.3. Limitações do estudo 
 

Uma vez que os participantes da pesquisa precisavam comparecer ao Centro 

de Estudos do Envelhecimento da UNIFESP para serem avaliados, o estudo tem o 

viés de não contemplar toda a diversidade possível no que se refere à capacidade 

funcional. Ou seja, de antemão já sabíamos que não seriam encontrados, por 

exemplo, indivíduos que estão confinados ao leito. Assim, provavelmente devido a 

esse viés de seleção, foram observados poucos indivíduos com a funcionalidade 

severamente comprometida neste estudo. 

A seleção dos itens com as melhores propriedades psicométricas, que resultou 

em escalas com um número menor de questões, pode eventualmente ocasionar 

problemas relacionados à validade de conteúdo das escalas propostas, embora outras 

evidências de validade tenham sido investigadas e apresentadas neste trabalho. 

Por fim, como as análises foram realizadas num recorte transversal dos dados, 

não foi possível inferir sobre causalidade e efeito nas associações que foram 

consideradas significativas entre os escores propostos e as variáveis de contexto. 

 

7.4. Sugestões para pesquisas futuras 
 

Neste trabalho só foi investigada a existência de DIF por sexo. Outras 

possibilidades poderiam ser consideradas, como por exemplo, a condição 

socioeconômica do respondente. 

Também é preciso que sejam verificadas, por especialistas, as evidências de 

validade baseadas no conteúdo, para cada um dos escores que foram construídos no 

estudo. 
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Por fim, todas as análises que envolveram a TRI foram realizadas com o auxílio 

do software estatístico IRTPRO versão 5.0. Mas, como trata-se de um software 

comercial, um objetivo futuro é a execução de todos os processamentos de estimação 

dos parâmetros por meio do software livre R, para que seja possível a disponibilização 

das rotinas de estimação dos escores para futuros participantes dos projetos do 

Centro de Estudos do Envelhecimento da UNIFESP. 

Porém, acreditamos que a pesquisa futura que traria maior contribuição para a 

epidemiologia do envelhecimento seria a operacionalização dos escores construídos 

neste trabalho, ou seja, a implementação, em meio digital, de cada um dos 

instrumentos de avaliação propostos, do cálculo dos escores individuais e da 

interpretação dos resultados, numa interface amigável e acessível aos profissionais 

da saúde que atendem a população idosa. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A partir de 55 itens de quatro instrumentos (AVD, SSM, GDS-15 e CF-SF36) foi 

possível construir um escore de capacidade funcional física, com 10 itens e um escore 

de capacidade funcional mental, com 16 itens. Ambos apresentaram propriedades 

psicométricas satisfatórias, mas se mostraram adequados para avaliar apenas as 

incapacidades funcionais dos indivíduos com 60 anos ou mais. 

A interpretação do escore de funcionalidade física foi feita a partir da 

identificação de uma escala com seis níveis. Para a escala de funcionalidade mental 

foram interpretados cinco níveis. A maioria dos indivíduos avaliados no estudo não 

apresentou comprometimento da capacidade funcional física. O mesmo foi observado 

com relação à funcionalidade mental. 

Não foi observada associação entre capacidade funcional mental e faixa etária. 

Por outro lado, a maioria das doenças autorrelatadas pelos participantes se 

mostraram associadas com a capacidade funcional, principalmente com a 

funcionalidade física. 

Um escore de qualidade de vida, com 18 itens, foi construído a partir de 86 

itens de três instrumentos (WHOQOL-bref, WHOQOL-OLD e SF36). Esse escore 

apresentou boas propriedades psicométricas e foi considerado adequado para avaliar 

a qualidade de vida de indivíduos a partir de 60 anos de idade ao longo de todo o 

construto. 

A interpretação do escore de qualidade de vida foi feita com base em uma 

escala com nove níveis. Grande parte dos indivíduos avaliados no estudo se 

concentrou nos níveis de qualidade de vida medianos. 

Também não foi observada associação entre qualidade de vida e faixa etária 

e, na presença de outras variáveis, o sexo do indivíduo não se mostrou importante na 

explicação das diferenças encontradas na qualidade de vida. 

A depressão, o reumatismo/artrose, as síndromes demenciais e o AVC foram 

as comorbidades autorrelatadas pelos participantes do estudo que, sob o modelo de 

regressão ajustado, se mostraram significativamente associadas à qualidade de vida, 

afetando negativamente o escore daqueles que apresentaram essas condições, e 

sendo mais importantes individualmente na explicação das diferenças na qualidade 

de vida do que o número total de problemas de saúde relatados pelo indivíduo. 
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Concluindo, com o uso da TRI apenas os melhores itens, de diferentes 

instrumentos, foram utilizados na construção de escores de capacidade funcional e 

de qualidade de vida, resultando em escalas com um número menor de itens do que 

os instrumentos originais, mas ainda preservando boas propriedades psicométricas. 

Além disso, essa metodologia também permitiu que os resultados obtidos pelos 

indivíduos com a aplicação das escalas propostas fossem interpretáveis, ou seja, que 

os escores ganhassem um significado prático dentro dos construtos que foram 

avaliados. 

Finalmente, cabe ressaltar que, neste trabalho, todas as afirmativas foram 

feitas considerando-se a população idosa, ou seja, indivíduos com 60 anos ou mais. 

 

 

 

  



187 
 

 

9. REFERÊNCIAS 

 
Ackerman RA, Donnellan MB, Robins RW. An item response theory analysis of the 
Narcissistic Personality Inventory. Journal of Personality Assessment. 2012; 94: 141-
155. 
 
Almeida OP, Almeida SA. Confiabilidade da versão brasileira da escala de depressão 
em geriatria (GDS) versão reduzida. Arq Neuropsiquiatr. 1999; 57(2-B): 421-426. 
 
Alvarenga MS, Santos TSS, Andrade DF. Item Response Theory-based validation of 
a short form of the Disordered Eating Attitude Scale (DEAS-s) to a Brazilian sample. 
Cad. Saúde Pública. 2020; 36(2). 
 
American Educational Research Association; American Psychological Association; 
National Council on Measurement in Education (US). Standards for Educational and 
Psychological Testing. Washington, DC: American Educational Research Association; 
1999. 
 
Anastasi A, Urbina S. Psychological Testing. Upper Saddle River, New Jersey: 
Prentice Hall; 1997. 
 
Andrade DF, Bortolotti SLV. Aplicação de um modelo de desdobramento graduado 
generalizado – GGUM da teoria da resposta ao item. Estudos em Avaliação 
Educacional. 2007; 18(37):157-187. 
 
Andrade DF, Tavares HR, Valle RC. Teoria de resposta ao item: conceitos e 
aplicações. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística; 2000. 
 
Andrich D. A rating formulation for ordered response categories. Psychometrika. 1978; 
43: 561-573. 
 
Baker FB. Item response theory: parameter estimation techniques. New York: Marcel 
Dekker; 1992. 
 
Beaton AE, Allen NL. Interpreting scales through scale anchoring. J. Educ. Stat. 1992; 
17: 191–204. 
 
Beltrão KI, Teixeira MDP, Parahyba MIC, Fletcher P. Capacidade funcional dos 
idosos: uma análise dos suplementos saúde da PNAD com a teoria de resposta ao 
item. Rio de Janeiro: IBGE; 2013. 132 p. 
 
Blay S, Ramos LR, Mari JJ. Validity of a Brazilian version of the Older Americans 
Resources and Services (OARS) mental health screening questionnaire. J. Am. 
Geriatr. Soc. 1988; 36: 687-692. 
 
Bock RD. Estimating item parameters and latent ability when responses are scored in 
two or more nominal categories. Psychometrika. 1972; 37: 29-51. 
 
Bock RD, Aitkin M. Marginal maximum likelihood estimation of item parameters: an 
application of the EM algorithm. Psychometrika. 1981; 46: 443-459. 



188 
 

 

 
Bock RD, Gibbons RD, Muraki E. Full-information item factor analysis. Applied 
Psychological Measurement. 1988; 12: 261-280. 
 
Bock RD, Mislevy RJ. Adaptive EAP estimation of ability in a microcomputer 
environment. Applied Psychological Measurement. 1982; 6: 431-444. 
 
Bock RD, Zimowski MF. Multiple group IRT. In: van der Linden WJ, Hambleton RK, 
eds. Handbook of modern item response theory. New York: Spring-Verlag; 1997. 
 
Borges JWP, Moreira TMM, Schmitt J, Andrade DF, Barbetta PA, Souza ACCS et al. 
Medição da qualidade de vida em hipertensão arterial segundo a Teoria da Resposta 
ao Item. Rev Saúde Pública. 2017; 51:45. 
 
Castro SMJ, Trentini C, Riboldi J. Teoria da resposta ao item aplicada ao Inventário 
de Depressão Beck. Rev. Bras. Epidemiol. 2010; 13(3): 487-501. 
 
César CC, Mambrini JVM, Ferreira FR, Lima-Costa MF. Capacidade funcional de 
idosos: análise das questões de mobilidade, atividades básicas e instrumentais da 
vida diária via teoria de resposta ao item. Cad. Saúde Pública. 2015 May; 31(5): 931-
945. 
 
Chachamovich E. Qualidade de vida em idosos: desenvolvimento e aplicação do 
módulo WHOQOL-OLD e teste do desempenho do instrumento WHOQOL-bref em 
uma amostra de idosos brasileiros [dissertação]. Porto Alegre: Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul; 2005. 
 
Chen FF, West SG, Sousa KH. A comparison of bifactor and second-order models of 
quality of life. Multivariate Behavioral Research. 2006; 41: 189–225. 
 
Chen WH, Thissen D. Local dependence indices for item pairs using item response 
theory. Journal of Educational and Behavioral Statistics. 1997; 22: 265-289. 
 
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). Revista Brasileira de Reumatologia. 1999; 39(3):143-150. 
 
Cook KF, Schalet BD, Kallen MA, Rutsohn JP, Cella D. Establishing a common metric 
for self-reported pain: linking BPI pain interference and SF-36 bodily pain subscale 
scores to the PROMIS pain interference metric. Qual Life Res. 2015 Oct; 24(10): 2305-
2318. 
 
Cúri M, Singer JM, Andrade DF. A Model for Psychiatric Questionnaires with 
Embarrassing Items. Statistical Methods in Medical Research. 2011; 20: 451–470 
 
Dany A, Barbe C, Rapin A, Réveillère C, Hardouin JB, Morrone I et al. Construction of 
a quality of life questionnaire for slowly progressive neuromuscular disease. Qual Life 
Res. 2015 Nov; 24(11): 2615-2623. 
 



189 
 

 

Duke University, Center for the Study of Aging and Human Development. 
Multidimensional functional assessment: the OARS methodology. 2nd ed. Durhan, NC: 
Duke University; 1978. 226 p. 
 
Embretson S, Reise SP. Item response theory for psychologists. New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates; 2000. 
 
Fang J, Fleck MP, Green A, McVilly K, Hao Y, Tan W et al. The response scale for the 
intellectual disability module of the WHOQOL: 5-point or 3-point? J Intellect Disabil 
Res. 2011 Jun; 55(6): 537-549. 
 
Fang J, Power M, Lin Y, Zhang J, Hao Y, Chatterji S. Development of short versions 
for the WHOQOL-OLD module. Gerontologist. 2012 Feb; 52(1): 66-78. 
 
Farin E, Fleitz A, Frey C. Psychometric properties of an International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF)-oriented, adaptive questionnaire for the 
assessment of mobility, self-care and domestic life. J Rehabil Med. 2007 Sep; 39(7): 
537-546. 
 
Fitzpatrick R, Fletcher A, Gore S, Jones D, Spiegelhalter D, Cox D. Quality of life 
measures in health care I: applications and issues in assessment. BMJ. 1992 Oct 31; 
305(6861): 1074–1077. 
 
Fleck MPA, Fachel O, Louzada S, Xavier M, Chachamovich E, Vieira G et al. 
Desenvolvimento da versão em português do instrumento de avaliação de qualidade 
de vida da organização mundial da saúde (WHOQOL-100). Revista Brasileira de 
Psiquiatria. 1999; 21(1):19-28. 
 
Fleck MPA, Louzada S, Xavier M, Chachamovich E, Vieira G, Santos L et al. Aplicação 
da versão em português do instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida 
“WHOQOL-bref”. Rev. Saúde Pública. 2000 Apr; 34 (2): 178-183. 
 
Gibbons RD, Bock RD, Hedeker D, Weiss DJ, Segawa E, Bhaumik DK et al. Full-
information item bifactor analysis of graded response data. Appl. Psychol. Measure. 
2007; 31: 4–19. 
 
Gibbons RD, Hedeker D. Full-information item bifactor analysis. Psychometrika. 1992; 
57: 423–436. 
 
Gill TM, Feisntein AR. A critical appraisal of the quality of quality-of-life measurements. 
JAMA. 1994 Aug; 272(8): 619-626. 
 
Guewehr K. Teoria da resposta ao item na avaliação de qualidade de vida de idosos 
[Dissertação]. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2007. 
 
Gulliksen H. Theory of mental tests. New York: John Wiley and Sons; 1950. 
 
Haberman S, Sinharay S, Lee Y. Statistical Procedures to Evaluate Quality of Scale 
Anchoring. Research Report. ETS RR-11-02. Educational Testing Service; 2011. 
 



190 
 

 

Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE, Tatham RL. Analise multivariada de 
dados. 6 ed. Porto Alegre: Bookman; 2009. 
 
Hambleton RK, Swaminathan H. Item response theory: principles and applications. 
Boston, MA: Kluwer Academic Publishers; 1985. 
 
Hambleton RK, Swaminathan H, Rogers HJ. Fundamentals of item response theory. 
Newbury Park: Sage Publications; 1991. 
 
Hardouin JB, Audureau E, Leplège A, Coste J. Spatio-temporal Rasch analysis of 
quality of life outcomes in the French general population: measurement invariance and 
group comparisons. BMC Medical Research Methodology. 2012; 12(182). 
 
Hartig J, Höhler J. Multidimensional IRT models for the assessment of competencies. 
Studies in Educational Evaluation. 2009; 35: 57–63. 
 
Hays RD, Liu H, Spritzer K, Cella D. Item response theory analyses of physical 
functioning items in the medical outcomes study. Med Care. 2007 May; 45(5 Suppl 1): 
S32-38. 
 
IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, 
NY: IBM Corp. 
 
Immekus JC, Imbrie PK. Dimensionality assessment using full-information item bifactor 
analysis for graded response data: An illustration with the State Metacognition 
Inventory. Educational and Psychological Measurement. 2008; 68: 695-709. 
 
IRTPRO (Item Response Theory for Patient-Reported Outcomes) Version 5.0 Vector 
Psychometric Group. 
 
Jiang Y, Hesser JE. Using item response theory to analyze the relationship between 
health-related quality of life and health risk factors. Prev Chronic Dis. 2009 Jan; 6(1). 
 
Lima ALB, Espelt A, Viladich C, Bartroli M, Costa-Lima K. Functional capacity index in 
elderly: construction through the item response theory. Open Access Library Journal. 
2017 Apr 5; 4(e3391). 
 
Lord FM, Novick MR. Statistical theories of mental test scores. Reading (MA): Addison-
Wesley; 1968. 
 
Maldonado G, Greenland S. Simulation Study of Confound-er-Selection Strategies. 
American Journal of Epidemiology. 1993; 138(11): 923-936. 
 
Mambrini JVM. Desigualdade em saúde no Brasil: medida e avaliação [tese]. Belo 
Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais; 2009. 
 
Martin M, Kosinski M, Bjorner JB, Ware JE Jr, Maclean R, Li T. Item response theory 
methods can improve the measurement of physical function by combining the modified 
health assessment questionnaire and the SF-36 physical function scale. Qual Life Res. 
2007 May;16(4): 647-660. 



191 
 

 

 
Masters GN. A Rasch model for partial credit scoring. Psychometrika. 1982; 47: 149-
174. 
 
Maydeu-Olivares A, Joe H. Limited and full information estimation and testing in 2n 
contingency tables: A unified framework. Journal of the American Statistical 
Association. 2005; 100: 1009-1020. 
 
Maydeu-Olivares A, Joe H. Limited information goodness-of-fit testing in 
multidimensional contingency tables. Psychometrika. 2006; 71: 713-732. 
 
McDonald RP. A basis for multidimensional item response theory. Applied 
Psychological Measurement. 2000; 24: 99–114. 
 
Michel P, Auquier P, Baumstarck K, Pelletier J, Loundou A, Ghattas B et al. 
Development of a cross-cultural item bank for measuring quality of life related to mental 
health in multiple sclerosis patients. Qual Life Res. 2015 Sep; 24(9): 2261-2271. 
 
Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 2528, de 19 de outubro de 2006. Aprova a 
política nacional de saúde da pessoa idosa. Diário Oficial da União: Brasília (DF). 2006 
Oct 20. 
 
Motulsky H. Intuitive Biostatistics. Nova York: Oxford University Press; 1995. 
 
Muraki E. A generalized partial credit model: application of an EM algorithm. Applied 
Psychological Measurement. 1992; 16: 159-176. 
 
Nascimento CM. Funcionalidade, condições crônicas e mortalidade entre idosos: 
resultados da pesquisa por amostras de domicílios (PNAD) e estudo de coorte de 
Bambuí [tese]. Belo Horizonte: Fundação Oswaldo Cruz; 2016. 
 
Noerholm V, Groenvold M, Watt T, Bjorner JB, Rasmussen NA, Bech P. Quality of life 
in the Danish general population--normative data and validity of WHOQOL-BREF 
using Rasch and item response theory models. Qual Life Res. 2004 Mar; 13(2): 531-
540. 
 
Oliveira MMC. Teoria da resposta ao item: aplicação na avaliação de orientação para 
atenção primária à saúde [tese]. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul; 2013. 
 
OMS. Direção-Geral da Saúde. Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde. Lisboa: OMS; 2004. 
 
OMS. Como usar a CIF: um manual prático para o uso da Classificação Internacional 
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Versão preliminar para discussão. 
Genebra: OMS; 2013. 
 
OMS. Relatório mundial de envelhecimento e saúde. Resumo. Brasil; 2015. 
 



192 
 

 

ONUBR: Nações Unidas no Brasil. Direitos humanos [Internet]. Rio de Janeiro: UNIC 
Rio; [updated 2014 Nov 11; cited 2017 May 29]. Available from 
https://nacoesunidas.org/mundo-tera-2-bilhoes-de-idosos-em-2050-oms-diz-que-
envelhecer-bem-deve-ser-prioridade-global/ 
 
Orlando M, Thissen D. Likelihood-based item fit indices for dichotomous item response 
theory models. Applied Psychological Measurement. 2000; 24: 50-64. 
 
Orlando M, Thissen D. Further investigation of the performance of S-X2: An item fit 
index for use with dichotomous item response theory models. Applied Psychological 
Measurement. 2003; 27: 289-298. 
 
Pfeiffer E. A short psychiatric evaluation schedule: a new 15-item monotonic scale 
indicative of functional psychiatric disorder. In Brian function in old age: Bayer 
Symposium VII. Springer-Verlag. 1979; 228-236. 
 
Prieto L, Alonso J, Lamarca R. Classical test theory versus Rasch analysis for quality 
of life questionnaire reduction. Health and Quality of Life Outcomes. 2003 Jul 28; 1. 
 
Ramos LR. Growing old in São Paulo, Brazil: assessment of health status and family 
support of the elderly of different socio-economic strata living in the community. 
[thesis]. London: University of London; 1987. 
 
Ramos LR. Fatores determinantes do envelhecimento saudável em idosos residentes 
em centro urbano: Projeto EPIDOSO, São Paulo. Cad. Saúde Pública. 2003; 19(3): 
793-798. 
 
Ramos LR. Saúde pública e envelhecimento: o paradigma da capacidade funcional. 
Bol Inst Saúde. 2009 Apr; (47): 40-41. 
 
Ramos LR, Perracini M, Rosa TE, Kalache A. Significance and management of 
disability among urban elderly residents in Brazil. Journal of Cross-Cultural 
Gerontology. 1993; 8: 313-323. 
 
Ramos LR, Toniolo NJ, Cendoroglo MS, Garcia JT, Najas MS, Perracini M et al. Two-
year follow-up study of elderly residents in Sao Paulo, Brazil (EPIDOSO PROJECT): 
methodology and preliminary results. Rev Saúde Publ. 1998 Oct; 32(5): 397-407. 
 
Reckase MD. A linear logistic multidimensional model for dichotomous items response 
data. In: van der Linden, Hambleton, Eds. Handbook of Modern Item Response 
Theory. New York: Springer-Verlag. 1997; 271-286. 
 
Reckase MD. Multidimensional item response theory. New York: Springer; 2009. 
 
Reise SP, Bonifay WE, Haviland MG. Scoring and modeling psychological measures 
in the presence of multidimensionality. Journal of Personality Assessment. 2013; 
95(2): 129-140. 
 
Reise SP, Morizot J, Hays R. The role of the bifactor model in resolving dimensionality 
issues in health outcomes measures. Quality of Life Research. 2007; 16: 19–31. 



193 
 

 

 
Reise SP, Scheines R, Widaman KF, Haviland MG. Multidimensionality and structural 
coefficient bias in structural equation modeling: A bifactor perspective. Educational and 
Psychological Measurement. 2013; 73: 5–26. 
 
Rodrigues MTP, Moreira TMM, Andrade DF. Elaboração e validação de instrumento 
avaliador da adesão ao tratamento da hipertensão. Rev Saúde Pública. 2014; 
48(2):232-239. 
 
Rodrigues MTP, Moreira TMM, Vasconcelos AM, Andrade DF, Silva DB, Barbetta PA. 
Instrumento mensurador de adesão para hipertensos: contribuição da Teoria da 
Resposta ao Item. Rev Saúde Pública. 2013; 47(3):523-530. 
 
Rodriguez A, Reise SP, Haviland MG. Applying bifactor statistical indices in the 
evaluation of psychological measures. Journal of Personality Assessment. 2015; 
98(3): 223-237. 
 
Rodriguez A, Reise SP, Haviland MG. Evaluating bifactor models: Calculating and 
interpreting statistical indices. Psychological methods. 2016; 21(2): 137-150. 
 
Samejima FA. Estimation of latent ability using a response pattern of graded scores. 
Psychometric Monograph. 1969:17. 
 
Schalet BD, Revicki DA, Cook KF, Krishnan E, Fries JF, Cella D. Establishing a 
common metric for physical function: linking the HAQ-DI and SF-36 PF subscale to 
PROMIS physical function. J Gen Intern Med. 2015 Oct; 30(10): 1517-1523. 
 
Sheikh JI, Yesavage JA. Geriatric Depression Scale (GDS): recent evidence and 
development of a shorter version. Clin Gerontol. 1986 Jun; 5(1-2): 165-173. 
 
Souza AC, Alexandre NMC, Guirardello EB. Propriedades psicométricas na avaliação 
de instrumentos: avaliação da confiabilidade e da validade. Epidemiol. Serv. Saúde. 
2017; 26(3): 649-659. 
 
Stucky BD, Edelen MO. Using hierarchical IRT models to create unidimensional 
measures from multidimensional data. In: Reise, Revicki, eds. Handbook of item 
response theory modeling: Applications to typical performance assessment. New York: 
Routledge; 2015. 183-206. 
 
Stucky BD, Thissen D, Edelen MO. Using logistic approximations of marginal trace 
lines to develop short assessments. Applied Psychological Measurement. 2013; 37(1): 
41-57. 
 
ten Klooster PM, Oude Voshaar MA, Gandek B, Rose M, Bjorner JB, Taal E et al. 
Development and evaluation of a crosswalk between the SF-36 physical functioning 
scale and Health Assessment Questionnaire disability index in rheumatoid arthritis. 
Health Qual Life Outcomes. 2013 Nov 15; 11:199. 
 



194 
 

 

Testa WL, Silveira PM, Borgatto AF, Barbosa AR. Escala de avaliação da qualidade 
de vida por meio da Teoria da Resposta ao Item. Rev Bras Educ Fís Esporte. 2019; 
Out-Dez; 33(4): 495-504. 
 
Thissen D, Steinberg L, Gerrard M. Beyond group-mean differences: The concept of 
item bias. Psychological Bulletin. 1986; 99: 118-128. 
 
Toland MD. Practical guide to conducting an item response theory analysis. The 
Journal of Early Adolescence. 2014; 34: 120–151. 
 
Uher R, Farmer A, Maier W, Rietschel M, Hauser J, Marusic A et al. Measuring 
depression: comparison and integration of three scales in the GENDEP study. 
Psychological Medicine. 2008; 38: 289–300. 
 
Vahedi S. World Health Organization Quality-of-Life Scale (WHOQOL-BREF): 
analyses of their item response theory properties based on the graded responses 
model. Iran J Psychiatry. 2010 Fall; 5(4):140-153. 
 
Valle RC. A construção e a interpretação das escalas de conhecimento: 
considerações gerais e uma visão do que vem sendo feito no SARESP. Estudos em 
Avaliação Educacional. 2001; 23(1): 71-92. 
 
van der Heijden PG, van Buuren S, Fekkes M, Radder J, Verrips E. Unidimensionality 
and reliability under Mokken scaling of the Dutch language version of the SF-36. Qual 
Life Res. 2003 Mar; 12(2): 189-198. 
 
van der Linden WJ, Hambleton RK. Handbook of modern item response theory. New 
York: Springer-Verlag; 1997. 
 
Vianna HM. Testes em Educação. São Paulo: IBRASA; 1987. 
 
Victora CG, Huttly SR, Fuchs SC, Olinto MT. The role of conceptual frameworks in 
epidemiological analysis: a hierarchical approach. International journal of 
epidemiology. 1997; 26(1): 224-227.  
 
Vieira S. Introdução à Bioestatística. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2011. 
 
Vieira S. Bioestatística: tópicos avançados. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2018. 
 
Ware JE Jr., Gandek B. Overview of the SF-36 Health Survey and the International 
Quality of Life Assessment (IQOLA) Project. J Clin Epidemiol. 1998; 51(11): 903–912. 
 
Wei H. Multidimensionality in the NAEP science assessment: substantive 
perspectives, psychometric models, and task design [thesis]. Maryland: University of 
Maryland; 2008. 
 
The WHOQOL Group. The World Health Organization quality of life assessment 
(WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Social Science and 
Medicine. 1995; 10: 1403-1409. 
 



195 
 

 

The WHOQOL Group. Development of the World Health Organization WHOQOL-bref: 
quality of life assessment. Psychological Medicine. 1998 May; 28(3): 551-558. 
 
The WHOQOL Group. The WHOQOL-OLD module – manual. Copenhagen: WHO; 
2005. 32 p. 
 
Wu X, Sawatzky R, Hopman W, Mayo N, Sajobi TT, Liu J et al. Latent variable mixture 
models to test for differential item functioning: a population-based analysis. Health 
Qual Life Outcomes. 2017 May 15; 15(1): 102. 
 
Yang FM, Jones RN. Measurement differences in depression: Chronic health-related 
and sociodemographic effects in older Americans. Psychosomatic Medicine. 2008; 70: 
993–1004. 
 
Yesavage JA, Brink TL, Rose TL, Lum O, Huang V, Adey M et al. Development and 
validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatric 
Res. 1983; 17(1): 37-49. 
 
Zhao Y, Chan W, Yee Lo BC. Comparing five depression measures in depressed 
Chinese patients using item response theory: an examination of item properties, 
measurement precision and score comparability. Health and Quality of Life Outcomes. 
2017; 15:60. 
 
Zinbarg RE, Revelle W, Yovel I, Li W. Cronbach’s α, Revelle’s βb, and McDonald’s 
ωH: Their relations with each other and two alternative conceptualizations of reliability. 
Psychometrika. 2005; 70: 123-133. 
 
 
 

 



 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

Anexo 2 – Permissão de uso de dados secundários 

Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Anexo 4 – Instrumento de Avaliação Gerontológica 

Anexo 5 – Instrumento de Avaliação Geriátrica 

Anexo 6 – SF-36 (versão em português) 

Anexo 7 – WHOQOL–-bref (versão em português) 

Anexo 8 – WHOQOL–OLD (versão em português) 

 

 

 

  



 

 

Anexo 1 – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 2 – Permissão de uso de dados secundários 

 

 

  



 

 

Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

  



 

 

Anexo 4 – Instrumento de Avaliação Gerontológica 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 5 – Instrumento de Avaliação Geriátrica 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 6 – SF-36 (versão em português) 

1 

SF-36 

Esta pesquisa questiona você sobre a sua saúde.  
Estas informações nos manterão informados de como você se sente e quão bem você é capaz 
de executar suas atividades diárias. 

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

excelente boa  ruim muito ruim 

1 2 3 4 5 

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

muito melhor 
um pouco 

melhor 
quase a 

mesma coisa 
um pouco pior muito pior 

1 2 3 4 5 

3. Os seguintes itens são sobre as atividades que você poderia fazer atualmente durante um 
dia comum.  
Devido à sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso, quanto? 

Atividades 
Sim. 

Dificulta 
muito 

Sim. 
Dificulta  

um pouco 

Não. 
Não dificulta 

de modo 
algum 

a. Atividades vigorosas, que exigem muito 
esforço, tais como correr, levantar objetos 
pesados, participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b. Atividades moderadas, tais como mover 
uma mesa, passar aspirador de pó, jogar 
bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c. Levantar ou carregar mantimentos. 1 2 3 

d. Subir vários lances de escada. 1 2 3 

e. Subir um lance de escada. 1 2 3 

f. Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se. 1 2 3 
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Atividades Sim. 
Dificulta 

muito 

Sim. 
Dificulta  

um pouco 

Não. 
Não dificulta 

de modo 
algum 

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 o seu 
trabalho ou com alguma atividade diária regular, como consequência de sua saúde física? 

 
Sim Não 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que dedicava 
ao seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

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

1 2 

d. Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras 
atividades (por ex. necessitou de um esforço extra?) 

1 2 

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

 
Sim Não 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que dedicava 
ao seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com 
tanto cuidado como geralmente faz? 

1 2 
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6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira a sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, vizinhos, 
amigos ou 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 ?   ( circule uma ) 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito Grave 

1 2 3 4 5 6 

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal (incluindo 
tanto o trabalho fora e dentro de casa) ?     (circule uma das alternativas) 

De maneira 
alguma 

Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 
durante as últimas 4 semanas. 
Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime da maneira como você 
se sente. 

 
Todo o 
tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte 

do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a. Quanto tempo você tem se 

sentido cheio de vigor, cheio 
de vontade, cheio de força? 

1 2 3 4 5 6 

b. Quanto tempo você tem se 
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 tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 
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Todo o 
tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte 

do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

e. Quanto tempo você tem se 

sentido com muita energia? 
1 2 3 4 5 6 

f. Quanto tempo você tem se 

sentido desanimado e 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g. Quanto tempo você tem se 
sentido esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h. Quanto tempo você tem se 
sentido uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i. Quanto tempo você tem se 
sentido cansado? 

1 2 3 4 5 6 

10. Durante as últimas 4 semanas, em quanto do seu tempo a sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais ( como visitar amigos, 
parentes etc.)? 

Todo o tempo 
A maior parte 

do tempo 
Alguma parte 

do tempo 

Uma pequena 
parte do 
tempo 

Nenhuma 
parte do 
tempo 

1 2 3 4 5 

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

 
Definitiva- 

mente 
verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Não sei 
A maioria 
das vezes 

falso 

Definitiva- 
mente 
falso 

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 

 



 

 

Anexo 7 – WHOQOL–bref (versão em português) 

1 
WHOQOL – ABREVIADO 

 
Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e 
outras áreas de sua vida. Por favor responda a todas as questões. Se você não tem certeza 
sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe 
parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Tenha em 
mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações.  
Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número que lhe parece a 
melhor resposta. 

  muito ruim ruim 
nem ruim 
nem boa 

boa muito boa 

1 
Como você avaliaria 
sua qualidade de vida? 

1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito 
muito 

satisfeito 

2 Quão satisfeito(a) você 
está com a sua saúde? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas 
duas semanas. 

  nada 
muito 
pouco 

mais ou 
menos 

bastante extremamente 

3 

Em que medida você acha 
que sua dor (física) impede 
você de fazer o que você 
precisa? 

1 2 3 4 5 

4 
O quanto você precisa de 
algum tratamento médico 
para levar sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 
O quanto você aproveita a 
vida? 

1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha 
que a sua vida tem 
sentido? 

1 2 3 4 5 

7 
O quanto você consegue 
se concentrar? 

1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se 
sente em sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

9 

Quão saudável é o seu 
ambiente físico (clima, 
barulho, poluição, 
atrativos)? 

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz 
de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  nada 
muito 
pouco 

médio muito completamente 

10 
Você tem energia suficiente 
para seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar sua 
aparência física? 

1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro suficiente 
para satisfazer suas 
necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 
Quão disponíveis para você 
estão as informações que 
precisa no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 
Em que medida você tem 
oportunidades de atividade 
de lazer? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito 
de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

  
muito 
ruim 

ruim 
nem ruim 
nem bom 

bom 
muito 
bom 

15 
Quão bem você é capaz de 
se locomover? 

1 2 3 4 5 

 

 

muito 

insatis-

feito 

insatis-

feito 

nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

satisfeito 
muito 

satisfeito 

16 Quão satisfeito(a) você está 
com o seu sono? 

1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito(a) você está 
com sua  capacidade de 
desempenhar as atividades 
do seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18 
Quão satisfeito(a) você está 
com sua capacidade para o 
trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 
Quão satisfeito(a) você está 
consigo mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito(a) você está 
com  as suas relações 
pessoais (amigos, parentes 
conhecidos, colegas)? 

1 2 3 4 5 
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muito 

insatis-

feito 

insatis-

feito 

nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

satisfeito 
muito 

satisfeito 

21 
Quão satisfeito(a) você está 
com sua vida sexual? 

1 2 3 4 5 

22 
Quão satisfeito(a) você está 
com o apoio que você 
recebe de seus amigos? 

1 2 3 4 5 

23 
Quão satisfeito(a) você está 
com as condições do local 
onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 
Quão satisfeito(a) você está 
com o seu acesso aos 
serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 
Quão satisfeito(a) você está 
com o seu meio de 
transporte? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas 
coisas nas últimas duas semanas. 

  nunca 
algumas 

vezes 
frequen-
temente 

muito 
frequen-
temente 

sempre 

26 

Com que freqüência você tem 
sentimentos negativos tais 
como mau humor, desespero, 
ansiedade, depressão? 

1 2 3 4 5 

 

  



 

 

Anexo 8 – WHOQOL–OLD (versão em português) 

1 

WHOQOL – OLD 

 
Este questionário pergunta a respeito dos seus pensamentos, sentimentos e sobre certos 
aspectos de sua qualidade de vida, e aborda questões que podem ser importantes para você 
como membro mais velho da sociedade.  
Por favor, tenha em mente os seus valores, esperanças, prazeres e preocupações.  
Pedimos que pense na sua vida nas duas últimas semanas. 

F25.01 Até que ponto as perdas nos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, 

olfato, tato), afetam a sua vida diária? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

F25.02 Até que ponto a perda de, por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato, afeta a 
sua capacidade de participar em atividades? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

F26.03 Quanta liberdade você tem de tomar as suas próprias decisões? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

F26.04 Até que ponto você sente que controla o seu futuro? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

F26.05 O quanto você sente que as pessoas ao seu redor respeitam a sua liberdade? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
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F29.06 Quão preocupado você está com a maneira pela qual irá morrer? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

F29.07 O quanto você tem medo de não poder controlar a sua morte? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

F29.08 O quanto você tem medo de morrer? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

F29.09 O quanto você teme sofrer dor antes de morrer? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

As seguintes questões perguntam sobre quão completamente você fez ou se sentiu apto a 
fazer algumas coisas nas duas últimas semanas. 

F25.10 Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, 
paladar, olfato, tato) afeta a sua capacidade de interagir com outras pessoas? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

F26.11 Até que ponto você consegue fazer as coisas que gostaria de fazer? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 
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F27.12 Até que ponto você está satisfeito com as suas oportunidades para continuar 

alcançando outras realizações na sua vida? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

F27.13 O quanto você sente que recebeu o reconhecimento que merece na sua vida? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

F28.14 Até que ponto você sente que tem o suficiente para fazer em cada dia? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

As seguintes questões pedem a você que diga o quanto você se sentiu satisfeito, feliz ou 
bem sobre vários aspectos de sua vida nas duas últimas semanas. 

F27.15 Quão satisfeito você está com aquilo que alcançou na sua vida? 

muito 
insatisfeito 

insatisfeito 
nem satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

F28.16 Quão satisfeito você está com a maneira com a qual você usa o seu tempo? 

muito 
insatisfeito 

insatisfeito 
nem satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

F28.17 Quão satisfeito você está com o seu nível de atividade? 

muito 
insatisfeito 

insatisfeito 
nem satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito muito satisfeito 

1 2 3 4 5 
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F28.18 Quão satisfeito você está com as oportunidades que você tem para participar de 

atividades da comunidade? 

muito 
insatisfeito 

insatisfeito 
nem satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

F27.19 Quão feliz você está com as coisas que você pode esperar daqui para frente? 

muito infeliz infeliz 
nem feliz 

nem infeliz 
feliz muito feliz 

1 2 3 4 5 

F25.20 Como você avaliaria o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, 
paladar, olfato, tato)? 

muito ruim ruim 
nem ruim 
nem boa 

boa muito boa 

1 2 3 4 5 

As seguintes questões se referem a qualquer relacionamento íntimo que você possa ter. 
Por favor, considere estas questões não pensando em relacionamento sexual e sim em 
relação a um companheiro ou uma pessoa próxima com a qual você pode compartilhar (dividir) 
sua intimidade (preocupações, sentimentos, etc.) mais do que com qualquer outra pessoa em 
sua vida (pode ser por exemplo um amigo(a), parente.) 

F30.21 Até que ponto você tem um sentimento de companheirismo em sua vida? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

F30.22 Até que ponto você sente amor em sua vida? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
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F30.23 Até que ponto você tem oportunidades para amar? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

F30.24 Até que ponto você tem oportunidades para ser amado? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

 

 

 

  



 

 

APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Resultados da análise individual do instrumento AVD 

Apêndice 2 – Resultados da análise individual do instrumento SSM 

Apêndice 3 – Resultados da análise individual do instrumento GDS-15 

Apêndice 4 – Resultados da análise individual do domínio Capacidade Funcional do 

instrumento SF-36 

Apêndice 5 – Resultados da análise individual do instrumento WHOQOL-bref 

Apêndice 6 – Resultados da análise individual do instrumento WHOQOL-OLD 

Apêndice 7 – Resultados da análise individual do instrumento SF-36 

Apêndice 8 – Resultados da abordagem inicial UNIDIMENSIONAL para o escore de 

capacidade funcional 

Apêndice 9 – Resultados do modelo MULTIDIMENSIONAL com dimensões 

correlacionadas para o escore de capacidade funcional 

Apêndice 10 – Resultados do modelo BIFATORIAL para o escore de capacidade 

funcional 

Apêndice 11 – Resultados do modelo final para o escore de capacidade funcional 

FÍSICA 

Apêndice 12 – Resultados do modelo final para o escore de capacidade funcional 

MENTAL 

Apêndice 13 – Resultados da abordagem inicial UNIDIMENSIONAL para o escore de 

qualidade de vida 

Apêndice 14 – Resultados do modelo MULTIDIMENSIONAL com dimensões 

correlacionadas para o escore de qualidade de vida. 

Apêndice 15 – Resultados do modelo BIFATORIAL para o escore de qualidade de 

vida. 

Apêndice 16 – Resultados do modelo final para o escore de QUALIDADE DE VIDA 

Apêndice 17 – Correlações entre as escalas originais 

 

 

 

  



 

 

Apêndice 1 – Resultados da análise individual do instrumento AVD 
 

Tabela A1. Resultados da análise do instrumento AVD por meio da TCM. 

 

 

 



 

 

Tabela A2. Resultados da análise do instrumento AVD por meio da TRI. 

 

 

  



 

 

Tabela A3. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada para o instrumento AVD. 

 

 

  



 

 

Figura A1. CCI para os 15 itens do instrumento AVD. 

   

   

   

   

   

 
  



 

 

Figura A2. CII para os 15 itens do instrumento AVD. 

   

   

   

   

   

  



 

 

Apêndice 2 – Resultados da análise individual do instrumento SSM 
 

Tabela A4. Resultados da análise do instrumento SSM por meio da TCM. 

 

 



 

 

Tabela A5. Resultados da análise do instrumento SSM por meio da TRI. 

 

 

  



 

 

Tabela A6. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada para o instrumento SSM. 

 

 

  



 

 

Figura A3. CCI para os 15 itens do instrumento SSM. 

   

   

   

   

   

  



 

 

Figura A4. CII para os 15 itens do instrumento SSM. 

   

   

   

   

   

  



 

 

Apêndice 3 – Resultados da análise individual do instrumento GDS-15 
 

Tabela A7. Resultados da análise do instrumento GDS-15 por meio da TCM. 

 

 



 

 

Tabela A8. Resultados da análise do instrumento GDS-15 por meio da TRI. 

 

 

  



 

 

Tabela A9. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada para o instrumento GDS-15. 

 

 

  



 

 

Figura A5. CCI para os 15 itens do instrumento GDS-15. 

   

   

   

   

   

  



 

 

Figura A6. CII para os 15 itens do instrumento GDS-15. 

   

   

   

   

   

  



 

 

Apêndice 4 – Resultados da análise individual do domínio Capacidade Funcional do instrumento SF-36 
 

Tabela A10. Resultados da análise do domínio Capacidade Funcional do instrumento SF-36 por meio da TCM. 

 

 

  



 

 

Tabela A11. Resultados da análise do domínio Capacidade Funcional do instrumento SF-36 por meio da TRI. 

 

 

  



 

 

Tabela A12. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada para o domínio Capacidade Funcional do instrumento SF-36. 

 
 

  



 

 

Figura A7. CCI para os 10 itens do domínio Capacidade Funcional do instrumento SF-36. 

   

   

   

 

  

 

 

 

  



 

 

Figura A8. CII para os 10 itens do domínio Capacidade Funcional do instrumento SF-36. 

   

   

   

 

  

 

 

 

  



 

 

Apêndice 5 – Resultados da análise individual do instrumento WHOQOL-bref 
 

Tabela A13. Resultados da análise do instrumento WHOQOL-bref por meio da TCM. 

 



 

 

Tabela A14. Resultados da análise do instrumento WHOQOL-bref por meio da TRI. 

 



 

 

Tabela A15. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada para o instrumento WHOQOL-bref. 
(continua) 

 



 

 

Tabela A15. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada para o instrumento WHOQOL-bref. 
(conclusão) 

 
 

  



 

 

Figura A9. CCI para os 26 itens do instrumento WHOQOL-bref. 
(continua) 

 

 

   

   

   

   

   

 



 

 

Figura A9. CCI para os 26 itens do instrumento WHOQOL-bref. 
(conclusão) 

 

 

  

   

   

   

  

 

 



 

 

Figura A10. CII para os 26 itens do instrumento WHOQOL-bref. 
(continua) 

 

   

   

   

   

   

 



 

 

Figura A10. CII para os 26 itens do instrumento WHOQOL-bref. 
(conclusão) 

 

 

  

   

   

   

  

 

 



 

 

Apêndice 6 – Resultados da análise individual do instrumento WHOQOL-OLD 
 

Tabela A16. Resultados da análise do instrumento WHOQOL-OLD por meio da TCM. 

 



 

 

Tabela A17. Resultados da análise do instrumento WHOQOL-OLD por meio da TRI. 

 



 

 

Tabela A18. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada para o instrumento WHOQOL-OLD. 
(continua) 

 



 

 

Tabela A18. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada para o instrumento WHOQOL-OLD. 
(conclusão) 

 
 

  



 

 

Figura A11. CCI para os 24 itens do instrumento WHOQOL-OLD. 
(continua) 

 

   

   

   

   

   

 



 

 

Figura A11. CCI para os 24 itens do instrumento WHOQOL-OLD. 
(conclusão) 

 

 

  

   

   

   

 



 

 

Figura A12. CII para os 24 itens do instrumento WHOQOL-OLD. 
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Figura A12. CII para os 24 itens do instrumento WHOQOL-OLD. 

(conclusão) 

 
 

  

   

   

   

 



 

 

Apêndice 7 – Resultados da análise individual do instrumento SF-36 
 

Tabela A19. Resultados da análise do instrumento SF-36 por meio da TCM. 
(continua) 

 



 

 

Tabela A19. Resultados da análise do instrumento SF-36 por meio da TCM. 
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Tabela A20. Resultados da análise do instrumento SF-36 por meio da TRI. 
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Tabela A20. Resultados da análise do instrumento SF-36 por meio da TRI. 
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Tabela A21. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada para o instrumento SF-36. 
(continua) 

 
 

  



 

 

Tabela A21. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada para o instrumento SF-36. 
(conclusão) 

 

 

  



 

 

Figura A13. CCI para os 36 itens do instrumento SF-36. 
(continua) 

 

   

   

   

   

   

 



 

 

Figura A13. CCI para os 36 itens do instrumento SF-36. 
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Figura A13. CCI para os 36 itens do instrumento SF-36. 
(conclusão) 

 

 

  

   

   

 



 

 

Figura A14. CII para os 36 itens do instrumento SF-36. 
(continua) 

 

   

   

   

   

   

 



 

 

Figura A14. CII para os 36 itens do instrumento SF-36. 
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Figura A14. CII para os 36 itens do instrumento SF-36. 

(conclusão) 

 
 

 

 

  

   

   

 



 

 

Apêndice 8 – Resultados da abordagem inicial UNIDIMENSIONAL para o 
escore de capacidade funcional 

 

Tabela A22. Resultados do ajuste do modelo UNIDIMENSIONAL inicial – U0, com 30 itens, para 
o escore de capacidade funcional. 

 

 

  

ordem item categorias descrição a e.p. b2 e.p. b3 e.p. b4 e.p.

p-valor da 

estatística    

S-χ2

carga 

fatorial

01 AVD_22a 4 deitar/levantar cama 1,8750 0,1476 -4,0331 0,3836 -2,3654 0,1371 -1,1822 0,0660 0,3237 0,7408

02 AVD_22c 4 cuidar da aparência 1,9770 0,2341 -3,7344 0,3779 -3,0724 0,2552 -2,1739 0,1466 0,2195 0,7582

03 AVD_22d 4 andar no plano 2,0743 0,1702 -3,3469 0,2558 -2,2445 0,1256 -1,2532 0,0661 0,0291 0,7734

04 AVD_22e 4 banho 2,2112 0,2292 -3,5290 0,3207 -2,7183 0,1855 -1,8398 0,1018 0,4844 0,7928

05 AVD_22g 4 banheiro 1,4272 0,1223 -4,0560 0,3539 -2,7060 0,1887 -1,3737 0,0904 0,2397 0,6430

06 AVD_22h 4 subir escada 2,0417 0,1431 -2,8680 0,1741 -1,7535 0,0877 -0,5895 0,0480 0,5028 0,7685

07 AVD_22j 4 andar perto de casa 2,5303 0,2173 -1,9300 0,0972 -1,6859 0,0816 -1,1961 0,0580 0,6501 0,8301

08 AVD_22k 4 compras 2,2700 0,2004 -1,7041 0,0889 -1,6093 0,0830 -1,2856 0,0657 0,0358 0,8004

09 AVD_22m 4 cortar unhas dos pés 1,2733 0,0945 -1,3943 0,0958 -1,0837 0,0806 -0,3097 0,0591 0,0835 0,5995

10 AVD_22n 4 sair de condução 2,2106 0,1718 -1,6615 0,0840 -1,4207 0,0713 -0,9450 0,0530 0,7535 0,7927

11 SSM_25a 2 acorda bem e descansado 0,8558 0,0953 -1,6601 0,1659   0,3313 0,4497

12 SSM_25d 2 ninguém o entende 1,0495 0,1064 -1,5577 0,1341   0,0230 0,5253

13 SSM_25g 2 é feliz 1,4925 0,1523 -1,7763 0,1236   0,4242 0,6598

14 SSM_25j 2 se sente bem 1,5297 0,1401 -1,4548 0,0947 0,5597 0,6689

15 SSM_25n 2 falta de ar ou peso no coração 1,1648 0,1135 -1,5714 0,1237 0,8198 0,5652

16 SSM_25o 2 sente solidão, mesmo acompanhado 1,1380 0,1140 -1,6075 0,1298 0,3481 0,5563

17 GDS_72 2 satisfeito com a vida 1,3839 0,1418 -1,7735 0,1291 0,0740 0,6313

18 GDS_73 2 sensação de vida vazia 1,4784 0,1218 -0,8248 0,0652 0,0754 0,6562

19 GDS_76 2 deixou de fazer atividades 1,1273 0,0955 -0,4673 0,0681 0,2211 0,5527

20 GDS_77 2 se sente impotente/incapaz 1,5892 0,1370 -1,2379 0,0791 0,2229 0,6829

21 GDS_79 2 se sente cheio de energia 1,3195 0,1161 -1,2325 0,0895 0,0325 0,6131

22 GDS_80 2 anda sem esperança 1,3055 0,1243 -1,5177 0,1104 0,1973 0,6091

23 GDS_81 2 a maioria das pessoas está melhor 1,3750 0,1338 -1,6661 0,1182 0,2183 0,6289

24 GDS_82 2 sente que as coisas estão sem graça 1,3896 0,1188 -1,0673 0,0781 0,0830 0,6329

25 GDS_83 2 anda de bom humor 1,2069 0,1301 -1,9676 0,1608 0,4780 0,5789

26 GDS_85 2 estar vivo é maravilhoso 1,1973 0,1484 -2,3945 0,2217 0,2075 0,5758

27 GDS_86 2 se sente inútil, sem valor 2,0794 0,2086 -1,6875 0,0946 0,0414 0,7742

28 SF_Q03b 3 atividades moderadas 1,4178 0,1045 -1,8192 0,1183 0,0317 0,0584 0,7246 0,6405

29 SF_Q03d 3 subir vários lances de escada 1,2722 0,0960 -1,4675 0,1061 0,3965 0,0677 0,9463 0,5992

30 SF_Q03i 3 andar 1 quarteirão 1,9881 0,1652 -1,9596 0,1158 -1,0210 0,0632 0,3581 0,7600



 

 

Tabela A23. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada do modelo UNIDIMENSIONAL inicial – U0, com 30 
itens, para o escore de capacidade funcional. 

(continua) 

 

 

 

 

  

ordem item AVD_22a AVD_22c AVD_22d AVD_22e AVD_22g AVD_22h AVD_22j AVD_22kAVD_22m AVD_22n SSM_25a SSM_25d SSM_25g SSM_25j SSM_25n

01 AVD_22a           

02 AVD_22c -0,2          

03 AVD_22d 1,5 -0,9         

04 AVD_22e -0,4 4,1 0,4        

05 AVD_22g 4,7 -0,4 -0,1 -0,1       

06 AVD_22h 5,7 0,1 4,9 1,0 2,4      

07 AVD_22j 5,0 1,9 13,6 0,8 2,0 12,0     

08 AVD_22k 6,3 4,6 8,2 1,8 1,7 3,0 29,8    

09 AVD_22m 3,7 3,7 4,9 4,2 3,2 9,0 8,9 6,0   

10 AVD_22n 6,1 -0,8 7,3 0,9 3,1 9,0 16,8 21,6 15,1  

11 SSM_25a -0,8 -0,3 2,5 2,5 1,3 3,8 6,3 4,3 7,0 4,5      

12 SSM_25d 0,3 2,9 4,1 4,8 0,5 5,4 7,8 6,2 6,1 8,8 4,0     

13 SSM_25g 5,8 2,3 6,1 3,5 5,0 8,6 13,2 6,4 16,9 8,0 14,3 2,3    

14 SSM_25j 1,7 4,0 4,2 2,6 0,9 8,7 9,9 5,8 5,8 9,2 15,6 1,9 24,0   

15 SSM_25n 0,0 0,3 1,0 1,6 0,2 -0,1 6,1 4,0 7,2 6,6 5,7 6,6 0,1 3,9  

16 SSM_25o 6,1 2,6 4,8 2,0 2,3 7,4 8,2 4,6 10,0 7,0 1,3 16,4 11,5 1,3 2,5

17 GDS_72 4,5 4,0 8,4 4,6 7,7 9,4 14,3 10,3 16,2 11,9 4,3 5,8 60,2 20,0 -0,7

18 GDS_73 8,4 2,2 9,2 5,4 1,3 8,8 20,3 15,9 11,4 11,6 3,7 13,9 20,8 3,4 -0,5

19 GDS_76 1,8 0,0 4,2 3,1 2,1 4,2 14,7 8,4 5,6 3,8 1,3 3,2 -0,3 2,3 -0,5

20 GDS_77 0,5 1,2 5,1 2,9 0,0 4,7 11,3 8,6 3,0 7,5 4,2 3,3 0,4 2,3 0,8

21 GDS_79 0,4 1,2 4,6 3,7 1,3 2,6 6,3 4,2 1,6 3,4 15,5 -0,1 3,2 1,7 0,1

22 GDS_80 6,3 4,2 5,6 3,2 1,4 9,3 10,8 7,7 2,7 5,1 -0,2 3,0 6,1 2,0 -0,4

23 GDS_81 4,9 0,2 3,8 3,3 4,4 0,9 3,7 0,9 7,2 5,8 -0,7 4,9 3,4 2,3 -0,7

24 GDS_82 2,5 4,9 10,4 5,8 1,7 7,9 13,0 10,5 1,4 10,5 -0,6 16,7 4,4 3,1 -0,6

25 GDS_83 6,3 -0,6 2,6 1,5 1,0 4,8 5,8 1,8 7,7 3,9 1,4 5,3 18,2 7,9 -0,2

26 GDS_85 6,1 1,0 2,7 0,9 1,8 7,6 6,2 3,3 3,2 4,5 -0,6 2,6 11,7 0,8 -0,7

27 GDS_86 7,5 1,5 2,9 3,0 0,9 5,7 5,9 4,3 5,5 2,9 -0,2 0,7 3,9 0,1 -0,7

28 SF_Q03b 0,4 0,1 0,6 1,1 -0,9 2,2 2,8 1,9 0,2 3,8 2,2 3,8 2,1 -0,6 0,1

29 SF_Q03d 1,0 -0,3 -0,1 -0,4 1,0 7,6 2,2 0,9 2,3 1,4 0,4 2,9 5,0 2,7 -0,7

30 SF_Q03i 2,4 0,8 0,3 -0,4 1,7 0,9 6,2 1,5 1,7 1,8 0,2 4,9 8,6 3,7 2,1



 

 

Tabela A23. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada do modelo UNIDIMENSIONAL inicial – U0, com 30 
itens, para o escore de capacidade funcional. 

(conclusão) 

 

 

 

 

  

ordem item SSM_25o GDS_72 GDS_73 GDS_76 GDS_77 GDS_79 GDS_80 GDS_81 GDS_82 GDS_83 GDS_85 GDS_86 SF_Q03b SF_Q03d

17 GDS_72 12,9     

18 GDS_73 32,8 39,5    

19 GDS_76 3,8 3,3 17,2   

20 GDS_77 1,3 6,0 16,8 14,7  

21 GDS_79 -0,4 4,8 3,3 1,7 2,4          

22 GDS_80 11,0 15,7 36,0 5,1 4,4 2,3         

23 GDS_81 0,8 7,0 6,8 3,5 1,3 -0,5 4,7        

24 GDS_82 14,2 16,8 37,8 11,2 6,4 2,5 18,3 15,3       

25 GDS_83 2,6 9,8 1,4 1,2 3,5 3,6 2,9 -0,5 4,7      

26 GDS_85 1,3 9,9 9,3 0,3 2,3 4,5 26,3 0,5 6,9 9,7     

27 GDS_86 4,8 3,5 11,4 4,7 7,9 3,0 10,3 3,1 4,2 0,2 8,4    

28 SF_Q03b 6,0 1,0 4,2 1,1 1,0 0,5 3,6 1,6 4,8 1,7 0,5 0,3   

29 SF_Q03d 2,2 4,5 7,3 4,5 2,3 0,5 4,9 2,1 3,2 1,7 2,9 4,9 15,6  

30 SF_Q03i 5,2 7,1 9,8 0,2 6,1 2,2 7,9 0,7 6,0 3,2 3,3 3,5 11,6 9,9



 

 

Apêndice 9 – Resultados do modelo MULTIDIMENSIONAL com dimensões 
correlacionadas para o escore de capacidade funcional 

 

Tabela A24. Resultados do ajuste do modelo MULTIDIMENSIONAL com duas dimensões 
correlacionadas, para o escore de capacidade funcional. 

 

 

 

 

  

ordem item categorias a1 e.p. a2 e.p. c2 e.p. c3 e.p. c4 e.p.

p-valor da 

estatística    

S-χ2

λ1 λ2

01 AVD_22a 4 1,8646 0,1427 0,0000 ----- 7,6987 0,6497 4,4673 0,2283 2,1952 0,1393 0,6768 0,7390 0,0000

02 AVD_22c 4 1,9024 0,2168 0,0000 ----- 7,4045 0,6208 6,0758 0,4254 4,2605 0,2994 0,2718 0,7457 0,0000

03 AVD_22d 4 2,4442 0,1870 0,0000 ----- 7,8149 0,5309 5,2081 0,2921 2,8609 0,1894 0,0433 0,8210 0,0000

04 AVD_22e 4 2,3172 0,2266 0,0000 ----- 8,2405 0,6861 6,2694 0,4193 4,2077 0,2963 0,5108 0,8063 0,0000

05 AVD_22g 4 1,4747 0,1221 0,0000 ----- 5,9253 0,3793 3,9307 0,1929 1,9778 0,1193 0,2359 0,6553 0,0000

06 AVD_22h 4 2,7356 0,1834 0,0000 ----- 7,0723 0,3969 4,3253 0,2374 1,4286 0,1364 0,9323 0,8494 0,0000

07 AVD_22j 4 4,0634 0,3485 0,0000 ----- 7,1088 0,5014 6,1875 0,4501 4,2762 0,3442 0,1233 0,9225 0,0000

08 AVD_22k 4 3,1827 0,2693 0,0000 ----- 4,9319 0,3313 4,6429 0,3180 3,6648 0,2744 0,0386 0,8821 0,0000

09 AVD_22m 4 1,7483 0,1189 0,0000 ----- 2,0638 0,1161 1,6067 0,1059 0,4539 0,0888 0,0516 0,7169 0,0000

10 AVD_22n 4 3,2185 0,2428 0,0000 ----- 4,8270 0,2925 4,1109 0,2622 2,6754 0,2056 0,7822 0,8842 0,0000

11 SSM_25a 2 0,0000 ----- 1,0874 0,1072 1,5192 0,0955 0,3565 0,0000 0,5388

12 SSM_25d 2 0,0000 ----- 1,5099 0,1327 1,8816 0,1207 0,0883 0,0000 0,6641

13 SSM_25g 2 0,0000 ----- 2,6079 0,2533 3,6539 0,2763 0,8088 0,0000 0,8377

14 SSM_25j 2 0,0000 ----- 2,0237 0,1785 2,5834 0,1736 0,6408 0,0000 0,7657

15 SSM_25n 2 0,0000 ----- 1,1018 0,1127 1,7976 0,1052 0,5770 0,0000 0,5439

16 SSM_25o 2 0,0000 ----- 1,7245 0,1508 2,1887 0,1413 0,5419 0,0000 0,7122

17 GDS_72 2 0,0000 ----- 2,7738 0,2654 3,6547 0,2826 0,0362 0,0000 0,8526

18 GDS_73 2 0,0000 ----- 2,8680 0,2405 1,8382 0,1702 0,2494 0,0000 0,8602

19 GDS_76 2 0,0000 ----- 1,4841 0,1183 0,5893 0,0856 0,3165 0,0000 0,6576

20 GDS_77 2 0,0000 ----- 2,0519 0,1725 2,2616 0,1568 0,5349 0,0000 0,7701

21 GDS_79 2 0,0000 ----- 1,4998 0,1295 1,7175 0,1145 0,0420 0,0000 0,6616

22 GDS_80 2 0,0000 ----- 2,0694 0,1786 2,4979 0,1701 0,4331 0,0000 0,7727

23 GDS_81 2 0,0000 ----- 1,6903 0,1560 2,5203 0,1574 0,4526 0,0000 0,7051

24 GDS_82 2 0,0000 ----- 2,1932 0,1776 1,8978 0,1457 0,7508 0,0000 0,7904

25 GDS_83 2 0,0000 ----- 1,6112 0,1570 2,6779 0,1650 0,6314 0,0000 0,6879

26 GDS_85 2 0,0000 ----- 1,8340 0,1949 3,4425 0,2291 0,3314 0,0000 0,7334

27 GDS_86 2 0,0000 ----- 2,7293 0,2802 4,1978 0,3319 0,1100 0,0000 0,8488

28 SF_Q03b 3 1,5483 0,1137 0,0000 ----- 2,6408 0,1358 -0,0687 0,0851 0,7276 0,6733 0,0000

29 SF_Q03d 3 1,5635 0,1133 0,0000 ----- 2,0080 0,1156 -0,5564 0,0874 0,9718 0,6769 0,0000

30 SF_Q03i 3 2,3394 0,1867 0,0000 ----- 4,2512 0,2442 2,1839 0,1612 0,5075 0,8090 0,0000



 

 

Tabela A25. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada do modelo MULTIDIMENSIONAL com duas 
dimensões correlacionadas, para o escore de capacidade funcional. 

(continua) 

 

 

 

 

  

ordem item AVD_22a AVD_22c AVD_22d AVD_22e AVD_22g AVD_22h AVD_22j AVD_22kAVD_22m AVD_22n SSM_25a SSM_25d SSM_25g SSM_25j SSM_25n

01 AVD_22a           

02 AVD_22c 0,5          

03 AVD_22d 0,8 -1,1         

04 AVD_22e -1,1 4,6 -0,2        

05 AVD_22g 3,5 -0,4 -1,1 -1,1       

06 AVD_22h 3,7 0,2 0,6 -0,3 0,9      

07 AVD_22j 7,3 2,2 9,0 1,4 1,9 4,7     

08 AVD_22k 10,6 4,3 3,8 2,4 2,7 2,8 10,4    

09 AVD_22m 3,0 3,6 2,3 3,7 0,6 3,4 3,7 1,2   

10 AVD_22n 8,1 -0,3 7,0 1,3 2,3 3,4 2,2 7,4 5,6  

11 SSM_25a 1,7 -0,6 0,1 1,0 1,3 -0,3 2,5 0,0 1,7 0,6      

12 SSM_25d 0,8 -0,1 -0,8 0,6 -0,5 -0,1 2,1 1,2 2,1 1,1 -0,6     

13 SSM_25g 0,1 -0,5 0,1 -0,2 0,3 0,9 2,8 0,2 8,0 0,3 1,5 1,8    

14 SSM_25j 1,2 -0,3 -0,3 0,9 1,8 2,2 2,5 1,0 -0,6 0,7 4,3 0,2 1,9   

15 SSM_25n 10,1 -0,5 4,2 5,6 4,5 4,8 -0,2 0,7 5,7 0,7 3,0 2,2 -0,5 1,6  

16 SSM_25o 0,0 -0,1 -0,6 -0,2 -0,5 0,4 1,0 0,4 4,2 0,3 -0,3 0,8 -0,7 1,2 -0,3

17 GDS_72 -0,4 0,4 1,4 0,2 1,7 1,6 5,7 2,9 8,9 3,2 -0,5 0,8 6,7 -0,3 1,5

18 GDS_73 0,1 -0,9 1,1 3,1 0,5 -0,1 6,6 3,2 3,4 1,1 0,0 -0,6 -0,6 3,6 3,7

19 GDS_76 0,6 -0,7 1,5 1,7 -0,4 0,3 6,4 1,5 1,8 1,1 -0,6 -0,4 5,7 -0,4 0,6

20 GDS_77 4,3 -0,2 1,1 2,3 3,2 0,7 1,8 0,2 -0,2 0,0 -0,5 -0,4 4,8 -0,3 -0,2

21 GDS_79 1,5 3,1 1,1 1,8 1,5 2,6 4,7 -0,6 -0,5 -0,2 6,6 0,7 -0,4 -0,7 -0,2

22 GDS_80 0,0 0,1 1,9 -0,5 -1,2 1,3 2,6 0,2 -0,7 -0,4 1,7 0,8 1,4 1,4 2,2

23 GDS_81 1,7 0,1 -0,6 -0,6 -0,6 2,4 -0,6 -0,4 1,6 1,1 1,1 -0,6 -0,1 -0,7 -0,6

24 GDS_82 0,7 1,0 0,3 -0,3 -0,7 0,0 2,7 0,9 -0,2 0,4 3,5 0,0 3,3 1,0 1,6

25 GDS_83 1,1 -0,2 -0,9 0,1 -0,3 -0,1 0,1 -1,0 2,8 -0,8 -0,7 -0,7 1,2 -0,1 -0,7

26 GDS_85 1,3 -0,6 -0,6 -0,7 -0,3 1,9 1,7 -0,4 0,4 0,4 1,4 -0,2 -0,7 1,0 0,0

27 GDS_86 2,5 -0,5 -0,2 -0,8 2,0 1,3 -0,9 -0,5 -0,4 0,5 0,1 0,8 0,7 1,0 -0,4

28 SF_Q03b 0,3 0,5 0,3 1,7 -0,5 3,4 2,9 2,6 1,4 6,3 4,2 0,4 2,2 5,0 5,9

29 SF_Q03d 1,6 0,9 0,3 2,1 1,9 2,1 1,9 2,9 1,5 3,2 -0,3 -0,1 0,4 -0,2 4,7

30 SF_Q03i 2,1 2,0 0,0 0,0 2,7 -0,1 4,3 1,4 -0,2 1,2 1,4 0,8 1,4 1,4 6,5



 

 

Tabela A25. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada do modelo MULTIDIMENSIONAL com duas 
dimensões correlacionadas, para o escore de capacidade funcional. 

(conclusão) 

 

 

 

 

  

ordem item SSM_25o GDS_72 GDS_73 GDS_76 GDS_77 GDS_79 GDS_80 GDS_81 GDS_82 GDS_83 GDS_85 GDS_86 SF_Q03b SF_Q03d

17 GDS_72 -0,4     

18 GDS_73 1,5 0,2    

19 GDS_76 -0,4 1,9 -0,6   

20 GDS_77 1,4 1,3 -0,6 2,3  

21 GDS_79 1,9 -0,3 0,6 -0,7 -0,7          

22 GDS_80 -0,7 -0,3 1,1 -0,4 0,1 -0,3         

23 GDS_81 0,6 -0,4 -0,4 -0,6 -0,5 0,0 -0,6        

24 GDS_82 -0,6 -0,3 0,2 -0,6 -0,3 -0,3 -0,6 1,3       

25 GDS_83 -0,3 -0,7 3,4 -0,3 -0,7 -0,4 -0,1 0,9 -0,5      

26 GDS_85 1,0 -0,5 -0,5 1,0 -0,1 -0,5 3,7 0,3 -0,6 0,1     

27 GDS_86 -0,6 2,9 -0,6 -0,4 0,1 -0,4 -0,5 -0,7 -0,1 0,4 -0,5    

28 SF_Q03b 1,9 -0,1 0,5 0,7 2,2 6,1 -0,3 0,7 0,0 1,0 0,4 2,1   

29 SF_Q03d -0,4 0,6 0,2 2,7 -0,1 4,0 0,1 0,1 -0,3 -0,2 1,1 -0,4 9,0  

30 SF_Q03i 0,6 1,3 0,9 2,4 1,1 2,1 1,3 2,9 0,3 0,7 1,1 1,2 7,3 4,1



 

 

Apêndice 10 – Resultados do modelo BIFATORIAL para o escore de 
capacidade funcional 

 

Tabela A26. Resultados do ajuste do modelo BIFATORIAL para o escore de capacidade 
funcional. 

 

 

 

 

  

ordem item categorias a1 e.p. a2 e.p. a3 e.p. c2 e.p. c3 e.p. c4 e.p.

p-valor da 

estatística    

S-χ2

λ1 λ2 λ3

01 AVD_22a 4 2,0526 0,1779 0,3213 0,2278 0,0000 ----- 8,1531 0,6922 4,7857 0,2679 2,3340 0,1645 0,6600 0,7646 0,1197 0,0000

02 AVD_22c 4 1,6796 0,2339 0,9016 0,2688 0,0000 ----- 7,4305 0,6253 6,1015 0,4323 4,2783 0,3069 0,1766 0,6576 0,3530 0,0000

03 AVD_22d 4 2,2232 0,2094 0,9610 0,2690 0,0000 ----- 7,8214 0,5416 5,2169 0,3059 2,8477 0,2034 0,0737 0,7513 0,3248 0,0000

04 AVD_22e 4 2,0393 0,2343 1,0797 0,2867 0,0000 ----- 8,2635 0,7030 6,2926 0,4364 4,2117 0,3112 0,4267 0,7115 0,3767 0,0000

05 AVD_22g 4 1,4434 0,1344 0,4386 0,1938 0,0000 ----- 6,0000 0,3938 3,9893 0,2058 1,9987 0,1304 0,3385 0,6351 0,1930 0,0000

06 AVD_22h 4 2,5714 0,2018 0,9830 0,2844 0,0000 ----- 7,1731 0,4304 4,3847 0,2664 1,4302 0,1628 0,9054 0,7947 0,3038 0,0000

07 AVD_22j 4 3,7240 0,4334 3,0549 0,5656 0,0000 ----- 8,1788 0,7269 7,1013 0,6520 4,9443 0,5058 0,1264 0,7291 0,5981 0,0000

08 AVD_22k 4 3,1974 0,4835 3,3850 0,5537 0,0000 ----- 6,6990 0,6502 6,2992 0,6206 4,9929 0,5277 0,0258 0,6450 0,6829 0,0000

09 AVD_22m 4 1,5569 0,1466 0,9805 0,2070 0,0000 ----- 2,1227 0,1387 1,6558 0,1281 0,4683 0,1076 0,0856 0,6215 0,3914 0,0000

10 AVD_22n 4 2,9224 0,3286 2,5086 0,4512 0,0000 ----- 5,5224 0,4351 4,6880 0,3924 3,0709 0,3076 0,6298 0,6942 0,5959 0,0000

11 SSM_25a 2 0,6364 0,0998 0,0000 ----- 0,8723 0,1052 1,5152 0,1046 0,3125 0,3160 0,0000 0,4331

12 SSM_25d 2 0,6492 0,1138 0,0000 ----- 1,3616 0,1345 1,8819 0,1313 0,0681 0,2856 0,0000 0,5991

13 SSM_25g 2 1,0366 0,1831 0,0000 ----- 2,5336 0,2885 3,7888 0,3436 0,7990 0,3217 0,0000 0,7863

14 SSM_25j 2 1,1778 0,1471 0,0000 ----- 1,6417 0,1689 2,5818 0,1976 0,7094 0,4460 0,0000 0,6217

15 SSM_25n 2 1,0254 0,1180 0,0000 ----- 0,6904 0,1078 1,8687 0,1347 0,8168 0,4878 0,0000 0,3284

16 SSM_25o 2 0,6750 0,1288 0,0000 ----- 1,6302 0,1560 2,2178 0,1569 0,4626 0,2755 0,0000 0,6653

17 GDS_72 2 0,9959 0,1927 0,0000 ----- 2,9746 0,3411 4,0125 0,3894 0,2415 0,2791 0,0000 0,8337

18 GDS_73 2 1,2186 0,1777 0,0000 ----- 2,7892 0,2562 1,9239 0,2006 0,4248 0,3495 0,0000 0,8000

19 GDS_76 2 0,8632 0,1031 0,0000 ----- 1,1905 0,1134 0,5841 0,0996 0,3111 0,3840 0,0000 0,5296

20 GDS_77 2 1,2735 0,1444 0,0000 ----- 1,6012 0,1588 2,2570 0,1804 0,3913 0,4788 0,0000 0,6020

21 GDS_79 2 1,0774 0,1187 0,0000 ----- 1,1031 0,1202 1,7387 0,1325 0,0405 0,4694 0,0000 0,4806

22 GDS_80 2 0,8437 0,1480 0,0000 ----- 1,9444 0,1822 2,5374 0,1829 0,5359 0,3105 0,0000 0,7156

23 GDS_81 2 0,9989 0,1358 0,0000 ----- 1,3460 0,1522 2,5115 0,1763 0,3857 0,4184 0,0000 0,5638

24 GDS_82 2 1,0464 0,1423 0,0000 ----- 1,9266 0,1736 1,8972 0,1542 0,7186 0,3772 0,0000 0,6944

25 GDS_83 2 0,7949 0,1335 0,0000 ----- 1,3893 0,1619 2,6719 0,1841 0,6001 0,3404 0,0000 0,5950

26 GDS_85 2 0,7019 0,1577 0,0000 ----- 1,7383 0,2089 3,4872 0,2471 0,3191 0,2773 0,0000 0,6869

27 GDS_86 2 1,6262 0,2173 0,0000 ----- 2,1632 0,2783 4,1822 0,3849 0,0932 0,5088 0,0000 0,6769

28 SF_Q03b 3 2,0896 0,1846 -0,4267 0,2466 0,0000 ----- 3,2135 0,2149 -0,0252 0,1185 0,6379 0,7662 -0,1564 0,0000

29 SF_Q03d 3 1,9333 0,1701 -0,2575 0,2031 0,0000 ----- 2,3159 0,1763 -0,5910 0,1120 0,9583 0,7472 -0,0995 0,0000

30 SF_Q03i 3 2,9665 0,3110 -0,0025 0,2907 0,0000 ----- 5,1209 0,4462 2,6656 0,2927 0,5062 0,8676 -0,0007 0,0000



 

 

Tabela A27. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada do modelo BIFATORIAL para o escore de capacidade 
funcional. 

(continua) 

 

 

 

 

  

ordem item AVD_22a AVD_22c AVD_22d AVD_22e AVD_22g AVD_22h AVD_22j AVD_22kAVD_22m AVD_22n SSM_25a SSM_25d SSM_25g SSM_25j SSM_25n

01 AVD_22a           

02 AVD_22c 0,5          

03 AVD_22d 0,7 -1,1         

04 AVD_22e -1,1 4,7 -0,2        

05 AVD_22g 3,7 -0,3 -1,1 -1,1       

06 AVD_22h 3,1 0,3 0,6 -0,2 1,0      

07 AVD_22j 5,7 2,3 9,5 1,7 1,7 4,9     

08 AVD_22k 8,1 3,5 4,0 2,6 2,0 2,1 5,4    

09 AVD_22m 3,0 3,8 2,4 3,8 0,7 3,5 3,9 1,3   

10 AVD_22n 6,9 -0,2 7,1 1,1 2,4 3,6 0,4 3,6 5,0  

11 SSM_25a 0,0 -0,7 0,2 1,0 0,9 0,2 2,3 -0,3 2,3 0,5      

12 SSM_25d 1,1 -0,4 -1,2 0,1 -0,2 -0,5 1,2 0,7 1,3 -0,7 -0,6     

13 SSM_25g -0,3 -0,2 -0,4 -0,1 -0,1 0,0 -0,5 -0,2 3,6 -0,8 1,9 2,2    

14 SSM_25j -0,3 -0,2 -0,4 0,6 0,8 2,5 2,3 1,3 -0,2 0,6 4,5 -0,1 2,4   

15 SSM_25n 0,5 -1,0 0,7 2,1 0,4 -0,3 1,2 0,5 6,2 1,8 2,8 3,7 -0,7 1,4  

16 SSM_25o -0,4 -0,3 -1,1 0,2 -0,4 -0,6 -0,8 0,7 1,9 -0,7 -0,4 0,6 -0,5 0,8 0,7

17 GDS_72 -0,6 -0,7 -0,6 -0,2 -0,1 -0,7 1,5 -0,2 2,6 -0,8 -0,6 1,6 3,5 -0,1 -0,2

18 GDS_73 0,2 -0,6 0,7 4,0 1,7 -0,2 4,0 0,5 0,9 0,4 -0,2 -0,5 -0,1 3,1 1,6

19 GDS_76 -0,7 -0,9 1,4 1,8 -0,5 0,2 6,1 1,3 2,0 1,3 -0,6 -0,6 4,8 -0,5 0,7

20 GDS_77 0,7 -0,5 0,8 1,6 1,0 0,1 1,8 0,2 -0,3 0,0 -0,5 -0,6 3,4 -0,4 -0,5

21 GDS_79 -1,1 1,7 1,2 1,4 0,2 0,7 3,7 -0,7 -0,6 -0,8 6,6 0,0 -0,7 -0,7 -0,6

22 GDS_80 -0,3 -0,3 2,5 -0,5 -0,9 0,6 1,1 -1,0 -0,8 0,1 1,3 1,0 2,5 1,0 0,7

23 GDS_81 1,8 -0,2 -0,6 -0,6 -0,1 0,9 -0,6 0,2 2,0 1,1 0,9 -0,5 -0,4 -0,7 -0,6

24 GDS_82 0,5 1,0 -0,2 -0,6 -0,6 0,0 1,6 -0,1 0,5 -0,5 3,0 0,1 3,9 0,7 0,8

25 GDS_83 1,3 0,1 -0,9 0,3 -0,3 -0,1 -0,4 -0,4 2,3 -0,9 -0,7 -0,6 1,1 0,1 -0,7

26 GDS_85 0,3 -0,8 -1,0 -0,6 -0,4 0,5 0,2 -1,1 -0,6 -0,5 1,1 -0,1 -0,7 0,6 -0,6

27 GDS_86 2,0 -0,8 -0,8 -1,0 0,6 0,4 -1,0 -0,1 -0,1 0,5 0,0 0,3 0,1 0,9 -0,3

28 SF_Q03b 0,4 0,3 0,2 1,0 -0,5 2,9 4,0 3,7 -0,1 4,8 2,3 0,1 2,3 0,3 0,1

29 SF_Q03d 3,8 -0,3 -0,2 -0,2 2,0 2,3 2,2 1,2 1,0 1,9 -0,6 -0,4 -0,4 -0,1 -0,7

30 SF_Q03i 0,9 1,1 -0,4 -0,7 3,1 -0,3 5,1 2,0 -0,4 1,6 -0,3 0,1 0,1 0,3 2,1



 

 

Tabela A27. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada do modelo BIFATORIAL para o escore de capacidade 
funcional. 

(conclusão) 

 

 

 

 

  

ordem item SSM_25o GDS_72 GDS_73 GDS_76 GDS_77 GDS_79 GDS_80 GDS_81 GDS_82 GDS_83 GDS_85 GDS_86 SF_Q03b SF_Q03d

17 GDS_72 0,3     

18 GDS_73 0,7 -0,6    

19 GDS_76 -0,5 1,3 -0,5   

20 GDS_77 0,6 0,4 -0,5 2,5  

21 GDS_79 0,8 -0,7 -0,2 -0,7 -0,7          

22 GDS_80 -0,6 0,7 0,3 -0,6 -0,3 -0,6         

23 GDS_81 0,2 -0,6 -0,5 -0,6 -0,6 0,1 -0,7        

24 GDS_82 -0,7 0,2 -0,1 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 1,7       

25 GDS_83 -0,3 -0,6 3,6 -0,4 -0,7 -0,2 -0,1 0,7 -0,5      

26 GDS_85 1,5 0,1 -0,2 0,6 -0,4 -0,2 3,0 0,0 -0,6 0,1     

27 GDS_86 -0,7 1,7 -0,6 -0,4 0,1 -0,5 -0,3 -0,6 -0,3 0,1 -0,2    

28 SF_Q03b 1,5 0,5 0,2 -0,7 -0,5 0,5 -0,7 -0,3 -0,2 0,3 0,3 -0,7   

29 SF_Q03d -0,8 -0,6 -0,5 2,4 0,0 0,3 -0,6 0,1 -0,5 -0,4 0,7 0,9 1,6  

30 SF_Q03i -0,4 -0,5 -0,2 -0,4 1,3 0,5 0,4 0,2 -0,2 0,1 0,3 -0,4 0,1 -0,5



 

 

Apêndice 11 – Resultados do modelo final para o escore de capacidade 
funcional FÍSICA 

 

Tabela A28. Resultados do ajuste do modelo final para o escore de capacidade funcional FÍSICA. 

 

 

 

Tabela A29. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada do modelo final para o escore de capacidade 
funcional FÍSICA. 

 

 

 

 

  

ordem item categorias descrição a e.p. b2 e.p. b3 e.p. b4 e.p.

p-valor da 

estatística    

S-χ2

carga 

fatorial

01 AVD_22c 4 cuidar da aparência 1,8227 0,2095 -3,9954 0,4000 -3,2771 0,2734 -2,2901 0,1603 0,0489 0,7313

02 AVD_22d 4 andar no plano 2,3688 0,1822 -3,2576 0,2284 -2,1537 0,1114 -1,1805 0,0618 0,8740 0,8124

03 AVD_22e 4 banho 2,2891 0,2248 -3,6042 0,3083 -2,7322 0,1750 -1,8248 0,0989 0,2697 0,8028

04 AVD_22g 4 banheiro 1,4018 0,1208 -4,1549 0,3597 -2,7467 0,1942 -1,3782 0,0958 0,1209 0,6362

05 AVD_22h 4 subir escada 2,5560 0,1758 -2,6567 0,1446 -1,6066 0,0757 -0,5266 0,0452 0,7214 0,8327

06 AVD_22j 4 andar perto de casa 4,5995 0,4144 -1,7143 0,0717 -1,4871 0,0613 -1,0284 0,0468 0,3639 0,9380

07 AVD_22k 4 compras 3,6558 0,3258 -1,5035 0,0671 -1,4138 0,0630 -1,1151 0,0519 0,0313 0,9068

08 AVD_22m 4 cortar unhas dos pés 1,9035 0,1334 -1,1327 0,0691 -0,8844 0,0600 -0,2511 0,0480 0,2587 0,7458

09 AVD_22n 4 sair de condução 3,6735 0,2946 -1,4517 0,0645 -1,2328 0,0558 -0,8019 0,0444 0,8004 0,9075

10 SF_Q03i 3 andar 1 quarteirão 1,9236 0,1631 -1,9784 0,1249 -1,0050 0,0685   0,1115 0,7493

ordem item AVD_22c AVD_22d AVD_22e AVD_22g AVD_22h AVD_22j AVD_22kAVD_22m AVD_22n

01 AVD_22c          

02 AVD_22d -1,0         

03 AVD_22e 5,3 -0,2        

04 AVD_22g -0,2 -0,8 -0,9       

05 AVD_22h 0,3 1,2 0,0 1,5      

06 AVD_22j 2,3 9,2 2,0 1,9 4,9     

07 AVD_22k 4,4 4,3 1,8 2,8 3,5 6,9    

08 AVD_22m 3,8 2,4 3,8 0,6 3,5 4,3 1,4   

09 AVD_22n -0,2 7,6 1,3 2,4 3,7 0,6 4,6 4,9  

10 SF_Q03i 1,2 0,0 -0,3 1,8 0,0 4,3 1,1 -0,1 1,2



 

 

Figura A15. CCI para os 10 itens do modelo final do escore de capacidade funcional FÍSICA. 

 
 

 

 

  

   

   

   

 

  

 



 

 

Figura A16. CII para os 10 itens do modelo final do escore de capacidade funcional FÍSICA. 

 
 

 

 

  

   

   

   

 

  

 



 

 

Apêndice 12 – Resultados do modelo final para o escore de capacidade 
funcional MENTAL 

 

Tabela A30. Resultados do ajuste do modelo final para o escore de capacidade funcional 
MENTAL. 

 

 

 

Tabela A31. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada do modelo final para o escore de capacidade 
funcional MENTAL. 

 

  

ordem item categorias descrição a e.p. b e.p.

p-valor da 

estatística    

S-χ2

carga 

fatorial

01 SSM_25d 2 ninguém o entende 1,5180 0,1337 -1,2439 0,0862 0,4471 0,6660

02 SSM_25g 2 é feliz 2,5908 0,2627 -1,4062 0,0706 0,5114 0,8361

03 SSM_25j 2 se sente bem 1,9492 0,1730 -1,2981 0,0769 0,4449 0,7536

04 SSM_25n 2 falta de ar ou peso no coração 1,0330 0,1100 -1,7066 0,1528 0,9436 0,5193

05 SSM_25o 2 sente solidão, mesmo acompanhado 1,7375 0,1524 -1,2660 0,0801 0,8513 0,7148

06 GDS_72 2 satisfeito com a vida 2,8936 0,2833 -1,3047 0,0636 0,7490 0,8622

07 GDS_73 2 sensação de vida vazia 2,9708 0,2534 -0,6368 0,0463 0,9225 0,8679

08 GDS_76 2 deixou de fazer atividades 1,4587 0,1180 -0,4006 0,0592 0,6610 0,6512

09 GDS_77 2 se sente impotente/incapaz 1,9983 0,1689 -1,1149 0,0671 0,7096 0,7617

10 GDS_79 2 se sente cheio de energia 1,4186 0,1253 -1,1809 0,0863 0,4533 0,6407

11 GDS_80 2 anda sem esperança 2,1339 0,1848 -1,1944 0,0678 0,2390 0,7821

12 GDS_81 2 a maioria das pessoas está melhor 1,6722 0,1556 -1,5000 0,0958 0,4223 0,7013

13 GDS_82 2 sente que as coisas estão sem graça 2,2500 0,1831 -0,8588 0,0556 0,4110 0,7979

14 GDS_83 2 anda de bom humor 1,6155 0,1582 -1,6607 0,1098 0,6493 0,6889

15 GDS_85 2 estar vivo é maravilhoso 1,8948 0,2010 -1,8498 0,1164 0,5398 0,7443

16 GDS_86 2 se sente inútil, sem valor 2,6900 0,3026 -1,5464 0,0728 0,8900 0,8453

ordem item SSM_25d SSM_25g SSM_25j SSM_25n SSM_25o GDS_72 GDS_73 GDS_76 GDS_77 GDS_79 GDS_80 GDS_81 GDS_82 GDS_83 GDS_85

01 SSM_25d           

02 SSM_25g 1,8          

03 SSM_25j 0,0 2,6         

04 SSM_25n 3,1 -0,7 3,0        

05 SSM_25o 0,6 -0,7 0,9 0,1       

06 GDS_72 1,2 6,0 -0,3 0,9 -0,2      

07 GDS_73 -0,5 -0,5 3,2 2,5 1,1 -0,3     

08 GDS_76 -0,5 5,1 -0,6 -0,1 -0,4 2,0 -0,6    

09 GDS_77 -0,5 4,1 -0,6 0,4 1,2 1,4 -0,6 3,0   

10 GDS_79 0,2 -0,6 -0,6 0,6 1,3 -0,5 0,1 -0,7 -0,4  

11 GDS_80 1,2 1,8 1,3 1,5 -0,7 0,2 0,4 -0,4 0,2 -0,5      

12 GDS_81 -0,6 -0,2 -0,7 -0,7 0,5 -0,4 -0,3 -0,6 -0,6 -0,4 -0,6     

13 GDS_82 -0,1 3,8 0,8 0,9 -0,7 0,3 -0,2 -0,6 -0,3 -0,5 -0,7 1,2    

14 GDS_83 -0,7 1,2 0,1 -0,6 -0,2 -0,6 3,8 -0,4 -0,7 -0,2 0,2 0,9 -0,4   

15 GDS_85 0,0 -0,7 1,0 -0,2 1,4 -0,1 -0,2 1,2 0,0 -0,5 2,7 0,4 -0,4 -0,1  

16 GDS_86 0,8 0,5 0,5 -0,6 -0,6 3,3 -0,6 -0,3 0,4 0,0 -0,6 -0,6 0,0 0,3 -0,6



 

 

Figura A17. CCI para os 16 itens do modelo final do escore de capacidade funcional MENTAL. 
(continua) 

 

   

   

   

   

   

 



 

 

 
Figura A17. CCI para os 16 itens do modelo final do escore de capacidade funcional MENTAL. 

(conclusão) 

 
 

 

Figura A18. CII para os 16 itens do modelo final do escore de capacidade funcional MENTAL. 
(continua) 

 
 

 

  

 

   

   

   

 



 

 

 

Figura A18. CII para os 16 itens do modelo final do escore de capacidade funcional MENTAL. 
(conclusão) 

 
 

 

 

  

   

   

 

  

 



 

 

Apêndice 13 – Resultados da abordagem inicial UNIDIMENSIONAL para o escore de qualidade de vida 
 

Tabela A32. Resultados do ajuste do modelo UNIDIMENSIONAL inicial – U0, com 31 itens, para o escore de qualidade de vida. 
(continua) 

 

 

 

 

  

ordem item categorias descrição a e.p. b2 e.p. b3 e.p. b4 e.p. b5 e.p. b6 e.p.

p-valor da 

estatística    

S-χ2

carga 

fatorial

01 BREF_Q01 5 qualidade de vida 1,6665 0,1049 -3,7610 0,2832 -2,5407 0,1410 -1,0315 0,0650 1,5725 0,1060   0,0003 0,7000

02 BREF_Q02 5 satisfeito saúde 1,8419 0,1072 -3,0706 0,1833 -1,4009 0,0717 -0,3776 0,0518 1,7803 0,1116   0,1909 0,7348

03 BREF_Q05 5 aproveita a vida 1,4419 0,0910 -2,8571 0,1723 -1,4586 0,0865 0,2594 0,0655 2,9740 0,1996   0,2704 0,6468

04 BREF_Q08 5 seguro em sua vida diária 1,6051 0,0992 -3,3405 0,2168 -2,1964 0,1169 -0,3596 0,0563 2,0502 0,1319   0,9476 0,6865

05 BREF_Q10 5 energia suficiente para dia-a-dia 2,1045 0,1204 -3,0708 0,1839 -1,9704 0,0906 -0,2098 0,0492 1,1421 0,0809   0,0024 0,7779

06 BREF_Q15 5 é capaz de se locomover bem 1,7946 0,1081 -2,9852 0,1756 -1,8584 0,0927 -0,9674 0,0591 0,6612 0,0706   0,0496 0,7260

07 BREF_Q17 5
satisfeito com capacidade para as atividades do dia 

a dia
2,2891 0,1340 -2,6215 0,1335 -1,5899 0,0695 -0,7607 0,0480 0,9917 0,0757   0,0650 0,8028

08 BREF_Q19 5 satisfeito consigo mesmo 1,8700 0,1112 -3,0101 0,1782 -1,9596 0,0957 -0,9158 0,0566 0,8972 0,0765   0,2743 0,7399

09 BREF_Q26 5 frequência de sentimentos negativos 1,1704 0,0867 -3,9124 0,3004 -2,6323 0,1768 -1,7466 0,1169 1,2152 0,1116   0,0824 0,5671

10 OLD_Q05 5 as pessoas ao seu redor respeitam sua liberdade 0,8785 0,0757 -4,8375 0,4418 -2,9958 0,2471 -1,0448 0,1070 2,6588 0,2337   0,1931 0,4591

11 OLD_Q12 5 oportunidades para outras realizações na sua vida 1,3875 0,0887 -3,1216 0,1982 -1,5254 0,0911 0,1475 0,0641 2,4455 0,1641   0,0031 0,6323

12 OLD_Q13 5 recebeu o reconhecimento que merece na vida 0,8358 0,0724 -4,8735 0,4468 -2,7499 0,2314 -0,3359 0,0873 2,8121 0,2507   0,5089 0,4412

13 OLD_Q14 5 tem o suficiente para fazer em cada dia 1,1096 0,0806 -4,8515 0,4274 -2,5583 0,1727 -0,1612 0,0702 2,2116 0,1710   0,0804 0,5466

14 OLD_Q15 5 satisfeito com aquilo que alcançou na vida 1,0242 0,0804 -4,1846 0,3411 -2,9826 0,2200 -1,4543 0,1127 1,5549 0,1396   0,0248 0,5160

15 OLD_Q17 5 satisfeito com o seu nível de atividade 1,4475 0,0925 -3,4742 0,2348 -1,6425 0,0949 -0,5504 0,0601 1,9584 0,1322   0,6656 0,6483

16 OLD_Q19 5
feliz com as coisas que pode esperar daqui para 

frente
1,2329 0,0879 -4,3755 0,3618 -3,1313 0,2109 -0,6904 0,0705 1,9994 0,1496   0,1772 0,5871



 

 

Tabela A32. Resultados do ajuste do modelo UNIDIMENSIONAL inicial – U0, com 31 itens, para o escore de qualidade de vida. 
(conclusão) 

 

 

 

 

  

ordem item categorias descrição a e.p. b2 e.p. b3 e.p. b4 e.p. b5 e.p. b6 e.p.

p-valor da 

estatística    

S-χ2

carga 

fatorial

17 OLD_Q20 5
como você avaliaria o funcionamento dos seus 

sentidos
1,1327 0,0824 -4,1245 0,3232 -2,2513 0,1508 -0,7972 0,0769 2,1191 0,1624   0,0060 0,5545

18 OLD_Q23 5 tem oportunidades para amar 0,7406 0,0706 -4,5738 0,4408 -2,8593 0,2655 -1,2435 0,1357 2,2005 0,2238   0,2973 0,3994

19 SF_Q01 5 Em geral, você diria que sua saúde é 1,8159 0,1156 -3,5232 0,2505 -1,7124 0,0854 0,9246 0,0776 2,2944 0,1437   0,0075 0,7300

20 SF_Q03b 3 Dificuldade para atividades moderadas 1,4242 0,1036 -1,8865 0,1138 -0,0098 0,0617       0,1572 0,6422

21 SF_Q03d 3 Dificuldade para subir vários lances de escada 1,1482 0,0880 -1,6153 0,1153 0,3883 0,0783       0,0730 0,5597

22 SF_Q03i 3 Dificuldade para andar 1 quarteirão 1,5441 0,1301 -2,3280 0,1491 -1,2024 0,0774       0,1973 0,6724

23 SF_Q03j 3 Dificuldade para tomar banho ou vestir-se 1,4931 0,1436 -3,3693 0,2703 -1,6814 0,1108       0,4401 0,6599

24 SF_Q04a 2
Saúde física diminuiu o tempo que dedicava ao 

trabalho/outras atividades
1,4466 0,1220 -0,7821 0,0675 0,4527 0,6481

25 SF_Q04d 2
Dificuldade de fazer seu trabalho/outras atividades 

devido saúde física
1,6560 0,1382 -0,7567 0,0611 0,6169 0,6978

26 SF_Q05b 2
Realizou menos tarefas do que gostaria devido 

problema emocional
1,5050 0,1223 -0,5363 0,0604 0,1260 0,6629

27 SF_Q08 5 Quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal 1,5143 0,0987 -3,6252 0,2585 -1,7716 0,1000 -0,6110 0,0586 0,3324 0,0654   0,5460 0,6652

28 SF_Q09e 6 Quanto tempo você tem se sentido com muita energia 1,8107 0,1027 -2,7166 0,1485 -1,3945 0,0716 -0,7182 0,0536 0,0551 0,0536 1,5699 0,1021 0,0275 0,7290

29 SF_Q09i 6 Quanto tempo você tem se sentido cansado 1,5148 0,0919 -2,8236 0,1661 -1,8233 0,0991 -0,8094 0,0614 0,0036 0,0578 1,7061 0,1171 0,0902 0,6653

30 SF_Q10 5
Quanto tempo sua saúde física/problemas 

emocionais interferiram nas atividades sociais
1,8352 0,1150 -2,4877 0,1346 -1,5395 0,0782 -0,7976 0,0545 0,0232 0,0539   0,5102 0,7336

31 SF_Q11d 5 Minha saúde é excelente 1,2979 0,0872 -1,8987 0,1174 -1,0228 0,0756 -0,4311 0,0618 1,0988 0,0983   0,6747 0,6068



 

 

Tabela A33. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada do modelo UNIDIMENSIONAL inicial – U0, com 31 itens, para o escore de qualidade de vida. 
(continua) 

 

ordem item BREF_Q01 BREF_Q02 BREF_Q05 BREF_Q08 BREF_Q10 BREF_Q15 BREF_Q17 BREF_Q19 BREF_Q26 OLD_Q05 OLD_Q12 OLD_Q13 OLD_Q14 OLD_Q15 OLD_Q17

01 BREF_Q01           

02 BREF_Q02 7,7          

03 BREF_Q05 4,6 0,2         

04 BREF_Q08 2,7 1,5 3,0        

05 BREF_Q10 2,9 5,7 0,4 2,7       

06 BREF_Q15 5,1 1,1 1,9 1,1 1,6      

07 BREF_Q17 -0,3 3,9 0,4 1,3 6,5 1,8     

08 BREF_Q19 1,7 5,3 0,8 3,4 1,0 4,6 5,3    

09 BREF_Q26 3,9 3,4 5,2 3,2 3,5 6,0 4,0 4,2   

10 OLD_Q05 -0,2 3,9 7,1 7,3 1,6 2,9 3,0 1,7 2,4  

11 OLD_Q12 1,9 -0,3 8,8 8,4 4,5 0,1 4,4 5,3 5,6 8,9      

12 OLD_Q13 -0,1 1,2 12,1 2,1 3,2 -0,2 0,8 0,0 0,7 19,6 8,6     

13 OLD_Q14 3,0 2,8 9,5 6,7 0,6 2,2 0,9 0,0 0,6 3,0 22,4 12,5    

14 OLD_Q15 12,6 4,8 5,5 1,3 1,1 1,5 3,5 7,8 4,4 1,3 10,5 13,0 6,3   

15 OLD_Q17 4,4 2,1 3,3 4,1 5,3 2,6 7,8 3,4 7,2 4,9 7,8 0,7 5,5 13,1  

16 OLD_Q19 1,7 2,1 4,0 2,8 7,7 2,9 -0,2 1,8 3,1 3,5 14,3 6,7 2,1 15,1 4,9

17 OLD_Q20 -0,1 4,5 2,0 3,8 1,0 1,7 3,5 2,0 0,2 0,0 3,0 2,7 2,1 8,9 1,5

18 OLD_Q23 0,5 2,9 1,5 1,8 1,8 2,9 0,8 4,2 1,9 8,4 3,6 16,3 2,0 4,6 0,7

19 SF_Q01 6,5 8,4 2,4 4,4 4,8 3,2 1,2 2,6 -0,2 1,0 6,8 0,1 2,8 2,6 1,8

20 SF_Q03b 11,7 2,2 6,5 4,3 1,7 2,3 2,5 1,5 1,2 5,1 1,9 5,9 5,5 10,4 4,0

21 SF_Q03d 4,2 2,9 3,3 4,9 2,1 4,1 3,4 6,0 1,5 1,7 3,5 2,2 -0,3 3,0 5,2

22 SF_Q03i 12,3 -0,7 1,6 1,9 0,3 11,9 -1,5 3,3 6,6 1,4 3,4 5,9 3,4 6,2 -0,1

23 SF_Q03j 2,5 1,8 1,2 0,5 2,0 4,6 1,5 -0,5 -0,5 0,3 0,9 3,9 0,8 1,0 0,5

24 SF_Q04a 6,6 0,8 1,8 0,8 3,2 -1,0 0,9 2,2 1,3 0,0 3,9 2,7 -0,1 7,0 -0,1

25 SF_Q04d 1,8 -0,6 0,7 9,3 6,2 2,7 1,9 5,9 2,5 6,8 2,5 6,2 1,2 4,9 2,8

26 SF_Q05b -0,2 -0,2 0,8 -0,3 2,4 0,4 0,2 3,1 0,8 -0,4 -0,7 2,5 0,8 1,9 -0,4

27 SF_Q08 2,5 3,3 5,4 7,5 4,1 2,6 3,7 4,6 0,1 3,0 5,5 3,4 2,6 4,3 2,9

28 SF_Q09e 1,3 4,8 2,9 2,2 2,8 4,9 5,1 1,9 4,6 6,8 2,2 7,1 2,2 4,0 6,7

29 SF_Q09i 6,9 1,8 8,4 4,2 3,4 2,0 4,9 1,1 8,2 1,6 4,5 4,0 8,0 4,6 4,3

30 SF_Q10 0,2 0,6 4,5 0,5 0,8 2,0 2,7 -0,6 4,9 1,1 0,6 3,0 2,0 0,8 2,3

31 SF_Q11d 1,1 7,8 4,2 4,4 2,4 2,3 3,3 2,3 3,1 -0,2 1,6 2,6 4,6 4,3 4,0



 

 

Tabela A33. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada do modelo UNIDIMENSIONAL inicial – U0, com 31 itens, para o escore de qualidade de vida. 
(conclusão) 

 
 

 

 

  

ordem item OLD_Q19 OLD_Q20 OLD_Q23 SF_Q01 SF_Q03b SF_Q03d SF_Q03i SF_Q03j SF_Q04a SF_Q04d SF_Q05b SF_Q08 SF_Q09e SF_Q09i SF_Q10

16 OLD_Q19      

17 OLD_Q20 0,7     

18 OLD_Q23 2,8 4,5    

19 SF_Q01 1,2 4,3 -0,2   

20 SF_Q03b 4,9 4,3 1,2 0,1  

21 SF_Q03d 5,3 -1,1 2,7 0,4 18,0           

22 SF_Q03i 4,3 2,2 -0,2 2,4 16,9 16,8          

23 SF_Q03j -1,1 1,0 0,7 3,1 4,4 0,4 14,0         

24 SF_Q04a 2,7 2,2 1,2 3,4 2,7 -0,3 -0,2 0,9        

25 SF_Q04d 3,4 -0,7 3,9 1,2 5,2 6,8 7,0 4,7 21,9       

26 SF_Q05b -0,1 3,0 0,3 0,9 -0,6 0,6 -0,8 3,9 21,3 6,6      

27 SF_Q08 4,6 3,7 1,9 0,5 4,1 3,0 3,3 2,9 3,8 9,6 0,2     

28 SF_Q09e 2,0 1,9 4,6 9,4 -0,5 2,4 4,3 1,5 3,9 5,1 0,6 3,4    

29 SF_Q09i 1,8 2,4 2,2 -0,1 0,5 1,4 2,2 2,6 -0,1 -1,2 1,1 3,5 8,9   

30 SF_Q10 0,9 1,5 1,9 1,1 1,5 -0,4 -1,2 0,1 1,6 -1,2 5,6 2,8 -0,5 4,2  

31 SF_Q11d 5,0 2,4 3,0 8,1 -0,4 3,9 0,2 1,1 -0,3 -0,1 3,6 0,1 5,5 4,1 1,5



 

 

Apêndice 14 – Resultados do modelo MULTIDIMENSIONAL com dimensões correlacionadas para o escore de 
qualidade de vida. 

 

Tabela A34. Resultados do ajuste do modelo MULTIDIMENSIONAL com duas dimensões correlacionadas, para o escore de qualidade de vida. 
(continua) 

 
 

  

ordem item categorias a1 e.p. a2 e.p. c2 e.p. c3 e.p. c4 e.p. c5 e.p. c6 e.p.

p-valor da 

estatística    

S-χ2

λ1 λ2

01 BREF_Q01 5 0,0000 ----- 2,0274 0,1262 6,9006 0,4575 4,6903 0,2369 1,9333 0,1287 -2,9186 0,1552   0,0004 0,0000 0,7663

02 BREF_Q02 5 1,8186 0,1044 0,0000 ----- 5,6289 0,3025 2,5652 0,1318 0,6902 0,0957 -3,2550 0,1558   0,3989 0,7305 0,0000

03 BREF_Q05 5 0,0000 ----- 1,8663 0,1101 4,6215 0,2237 2,4002 0,1310 -0,4207 0,0941 -4,8098 0,2389   0,2185 0,0000 0,7393

04 BREF_Q08 5 0,0000 ----- 1,8712 0,1128 5,7450 0,3178 3,7587 0,1814 0,6453 0,0973 -3,5486 0,1733   0,9766 0,0000 0,7401

05 BREF_Q10 5 2,1443 0,1204 0,0000 ----- 6,5761 0,3745 4,2062 0,2043 0,4397 0,1018 -2,4410 0,1343   0,0072 0,7836 0,0000

06 BREF_Q15 5 1,9766 0,1131 0,0000 ----- 5,6505 0,2934 3,5330 0,1691 1,8396 0,1196 -1,2562 0,1044   0,0300 0,7582 0,0000

07 BREF_Q17 5 2,2401 0,1261 0,0000 ----- 5,9604 0,3080 3,6017 0,1779 1,7203 0,1239 -2,2438 0,1321   0,1677 0,7966 0,0000

08 BREF_Q19 5 0,0000 ----- 2,0378 0,1212 5,8403 0,3145 3,8159 0,1866 1,8137 0,1220 -1,7765 0,1181   0,2649 0,0000 0,7679

09 BREF_Q26 5 0,0000 ----- 1,2756 0,0913 4,6936 0,2549 3,1649 0,1497 2,1158 0,1126 -1,4627 0,0954   0,0906 0,0000 0,6002

10 OLD_Q05 5 0,0000 ----- 1,0913 0,0823 4,4323 0,2389 2,7634 0,1294 0,9730 0,0831 -2,4739 0,1191   0,0918 0,0000 0,5402

11 OLD_Q12 5 0,0000 ----- 1,8078 0,1062 4,8370 0,2388 2,4046 0,1300 -0,2291 0,0915 -3,8339 0,1798   0,0021 0,0000 0,7285

12 OLD_Q13 5 0,0000 ----- 1,1813 0,0823 4,3906 0,2287 2,5238 0,1205 0,3168 0,0779 -2,5715 0,1220   0,2382 0,0000 0,5706

13 OLD_Q14 5 0,0000 ----- 1,2199 0,0837 5,4833 0,3593 2,9125 0,1361 0,1917 0,0782 -2,5344 0,1207   0,0759 0,0000 0,5830

14 OLD_Q15 5 0,0000 ----- 1,4217 0,0937 4,7278 0,2472 3,4073 0,1601 1,6775 0,1037 -1,7919 0,1040   0,0050 0,0000 0,6415

15 OLD_Q17 5 0,0000 ----- 1,5263 0,0963 5,1027 0,2761 2,4313 0,1239 0,8335 0,0910 -2,9099 0,1396   0,6205 0,0000 0,6681

16 OLD_Q19 5 0,0000 ----- 1,6479 0,1039 5,9510 0,3683 4,2896 0,2090 0,9829 0,0962 -2,7845 0,1380   0,0923 0,0000 0,6960



 

 

Tabela A34. Resultados do ajuste do modelo MULTIDIMENSIONAL com duas dimensões correlacionadas, para o escore de qualidade de vida. 
(conclusão) 

 
 

 

 

  

ordem item categorias a1 e.p. a2 e.p. c2 e.p. c3 e.p. c4 e.p. c5 e.p. c6 e.p.

p-valor da 

estatística    

S-χ2

λ1 λ2

17 OLD_Q20 5 1,1118 0,0795 0,0000 ----- 4,6559 0,2593 2,5371 0,1201 0,8957 0,0821 -2,3857 0,1146   0,0407 0,5473 0,0000

18 OLD_Q23 5 0,0000 ----- 0,9433 0,0759 3,5324 0,1698 2,2300 0,1077 0,9787 0,0794 -1,7142 0,0931   0,2579 0,0000 0,4852

19 SF_Q01 5 1,9495 0,1197 0,0000 ----- 6,6312 0,4193 3,2346 0,1678 -1,7522 0,1168 -4,3189 0,2075   0,0146 0,7537 0,0000

20 SF_Q03b 3 1,6793 0,1112 0,0000 ----- 2,8995 0,1471 0,0139 0,0890       0,1688 0,7028 0,0000

21 SF_Q03d 3 1,3605 0,0939 0,0000 ----- 1,9791 0,1086 -0,4763 0,0821       0,0260 0,6248 0,0000

22 SF_Q03i 3 1,8666 0,1445 0,0000 ----- 3,9555 0,2125 2,0526 0,1404       0,0352 0,7393 0,0000

23 SF_Q03j 3 1,6136 0,1470 0,0000 ----- 5,2093 0,3106 2,6074 0,1609       0,3127 0,6884 0,0000

24 SF_Q04a 2 1,6005 0,1295 0,0000 ----- 1,1836 0,1039 0,4366 0,6855 0,0000

25 SF_Q04d 2 2,0028 0,1586 0,0000 ----- 1,3856 0,1216 0,4869 0,7624 0,0000

26 SF_Q05b 2 1,5027 0,1214 0,0000 ----- 0,8053 0,0930 0,2191 0,6623 0,0000

27 SF_Q08 5 1,7521 0,1043 0,0000 ----- 5,8367 0,3329 2,8763 0,1408 0,9855 0,0966 -0,5501 0,0905   0,4399 0,7177 0,0000

28 SF_Q09e 6 1,8001 0,0993 0,0000 ----- 4,9210 0,2379 2,5175 0,1275 1,2877 0,1010 -0,1143 0,0896 -2,8411 0,1345 0,0586 0,7270 0,0000

29 SF_Q09i 6 1,5551 0,0901 0,0000 ----- 4,3345 0,2044 2,8063 0,1320 1,2470 0,0944 -0,0019 0,0839 -2,6124 0,1239 0,2058 0,6750 0,0000

30 SF_Q10 5 1,8003 0,1089 0,0000 ----- 4,5333 0,2165 2,8007 0,1402 1,4569 0,1064 -0,0389 0,0908   0,4891 0,7271 0,0000

31 SF_Q11d 5 1,3666 0,0860 0,0000 ----- 2,5124 0,1202 1,3510 0,0921 0,5669 0,0821 -1,4585 0,0922   0,6713 0,6265 0,0000



 

 

Tabela A35. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada do modelo MULTIDIMENSIONAL com duas dimensões correlacionadas, para 
o escore de qualidade de vida. 

(continua) 

 

ordem item BREF_Q01 BREF_Q02 BREF_Q05 BREF_Q08 BREF_Q10 BREF_Q15 BREF_Q17 BREF_Q19 BREF_Q26 OLD_Q05 OLD_Q12 OLD_Q13 OLD_Q14 OLD_Q15 OLD_Q17

01 BREF_Q01           

02 BREF_Q02 12,6          

03 BREF_Q05 -0,1 1,2         

04 BREF_Q08 0,2 3,1 0,5        

05 BREF_Q10 3,2 5,8 0,4 7,2       

06 BREF_Q15 4,2 1,8 1,1 0,5 1,1      

07 BREF_Q17 0,7 3,8 0,5 3,8 6,6 1,7     

08 BREF_Q19 -0,4 10,6 1,6 2,5 0,9 4,8 12,9    

09 BREF_Q26 3,0 4,1 4,5 1,9 2,0 3,6 4,7 3,0   

10 OLD_Q05 0,1 2,9 4,0 6,9 2,0 2,8 3,3 3,1 4,0  

11 OLD_Q12 1,3 0,3 2,3 5,7 5,2 -0,3 4,2 5,8 9,1 4,7      

12 OLD_Q13 -1,1 1,4 7,0 -0,1 3,4 0,0 1,0 1,4 1,1 12,5 3,0     

13 OLD_Q14 2,1 2,7 7,1 6,7 2,3 3,0 2,6 0,6 1,4 2,1 7,7 8,5    

14 OLD_Q15 5,5 4,8 4,5 3,2 0,8 1,9 3,8 6,6 4,7 2,3 9,8 5,9 6,7   

15 OLD_Q17 5,2 4,2 4,3 4,9 7,6 1,8 15,5 2,8 7,7 6,5 5,0 2,7 4,7 8,6  

16 OLD_Q19 0,1 2,7 2,6 2,7 5,9 2,4 -0,4 -0,6 2,2 3,6 7,1 1,6 1,8 6,9 5,8

17 OLD_Q20 0,2 4,5 2,0 5,4 1,3 1,6 3,6 2,5 0,5 0,5 3,8 2,7 3,9 9,4 3,0

18 OLD_Q23 1,2 2,5 -0,2 0,3 1,8 2,9 0,6 3,7 3,0 5,6 3,3 10,2 1,6 2,1 2,0

19 SF_Q01 6,4 7,4 1,2 4,7 4,6 3,5 1,5 2,3 -0,1 0,4 7,7 0,5 2,9 3,0 2,1

20 SF_Q03b 9,3 2,8 5,9 2,5 2,3 0,6 2,8 0,7 0,2 5,2 1,4 7,9 5,1 12,1 2,6

21 SF_Q03d 2,9 3,7 3,2 4,2 -0,4 0,9 4,4 3,8 0,9 1,9 3,4 3,4 -0,6 4,2 3,9

22 SF_Q03i 10,0 0,1 1,5 0,7 1,0 6,5 -0,5 1,9 4,4 1,5 3,2 7,7 3,3 7,8 -0,7

23 SF_Q03j 2,0 2,4 0,6 -0,7 2,4 3,0 1,4 0,1 -0,6 0,5 0,0 3,8 0,5 0,9 0,5

24 SF_Q04a 4,3 1,7 1,5 -0,8 2,7 0,0 0,9 2,9 0,7 -0,1 3,5 3,3 -0,8 7,4 0,7

25 SF_Q04d 0,2 -0,7 0,7 6,5 7,7 0,0 2,1 3,1 1,1 6,7 2,0 8,1 0,0 6,2 1,0

26 SF_Q05b -0,6 -0,3 2,6 -0,1 2,6 1,5 0,1 5,0 3,5 -0,5 -0,4 2,5 1,2 1,5 -0,2

27 SF_Q08 2,1 3,3 4,7 5,8 6,0 2,4 4,6 2,6 0,4 2,9 4,8 4,5 1,4 4,6 1,5

28 SF_Q09e 1,6 4,6 2,5 2,8 2,7 6,6 5,1 3,9 5,9 5,6 3,2 3,7 2,3 3,8 7,8

29 SF_Q09i 5,7 1,8 7,7 3,5 3,3 3,2 5,2 2,7 11,5 1,6 3,9 4,3 6,7 4,8 4,7

30 SF_Q10 0,9 0,5 5,7 1,4 0,9 2,4 2,3 0,3 8,1 1,3 0,6 3,1 3,2 0,7 3,1

31 SF_Q11d 1,7 7,2 3,5 3,8 3,1 3,6 3,7 2,2 2,9 -0,3 1,2 2,9 3,4 4,6 4,0



 

 

Tabela A35. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada do modelo MULTIDIMENSIONAL com duas dimensões correlacionadas, para o escore de qualidade de 
vida. 

(conclusão) 

 

 

 

 

  

ordem item OLD_Q19 OLD_Q20 OLD_Q23 SF_Q01 SF_Q03b SF_Q03d SF_Q03i SF_Q03j SF_Q04a SF_Q04d SF_Q05b SF_Q08 SF_Q09e SF_Q09i SF_Q10

16 OLD_Q19      

17 OLD_Q20 1,3     

18 OLD_Q23 0,0 4,7    

19 SF_Q01 1,6 4,1 -0,3   

20 SF_Q03b 4,9 5,2 1,5 0,7  

21 SF_Q03d 5,9 -0,8 2,9 0,5 9,5           

22 SF_Q03i 4,6 2,4 0,0 3,7 8,5 9,0          

23 SF_Q03j -1,1 0,9 0,5 2,8 1,9 -0,9 8,8         

24 SF_Q04a 1,9 2,6 1,0 5,3 1,1 -0,7 -0,7 0,9        

25 SF_Q04d 3,5 -0,4 4,0 3,3 0,5 1,0 2,7 4,1 11,7       

26 SF_Q05b -0,8 3,0 0,3 1,4 0,0 0,1 -0,8 5,2 17,5 3,0      

27 SF_Q08 4,8 4,2 1,9 0,1 1,8 0,3 1,5 3,1 1,5 3,6 -0,3     

28 SF_Q09e 2,1 1,8 4,3 10,2 -0,7 2,4 5,9 2,2 4,3 7,3 0,6 4,2    

29 SF_Q09i 1,6 2,5 1,9 -0,3 0,6 1,4 3,8 3,0 -0,4 -0,8 1,2 3,0 8,7   

30 SF_Q10 1,7 1,4 2,0 1,4 1,9 1,2 -0,7 -0,1 0,7 -1,2 5,9 1,9 -0,5 4,1  

31 SF_Q11d 5,1 2,4 2,9 6,4 -0,2 3,8 0,9 1,3 0,8 1,2 4,2 -0,6 5,4 3,8 1,6



 

 

Apêndice 15 – Resultados do modelo BIFATORIAL para o escore de qualidade de vida. 
 

Tabela A36. Resultados do ajuste do modelo BIFATORIAL para o escore de qualidade de vida. 
(continua) 

 
 

 

 

  

ordem item categorias a1 e.p. a2 e.p. a3 e.p. c2 e.p. c3 e.p. c4 e.p. c5 e.p. c6 e.p.

p-valor da 

estatística    

S-χ2

λ1 λ2 λ3

01 BREF_Q01 5 1,8275 0,1158 0,0000 ----- 0,0000 ----- 6,5355 0,4247 4,4388 0,2191 1,8050 0,1224 -2,7384 0,1523   0,0007 0,7322 0,0000 0,0000

02 BREF_Q02 5 1,9959 0,1173 0,0000 ----- 0,0000 ----- 5,8994 0,3213 2,7085 0,1468 0,7319 0,1084 -3,4092 0,1742   0,2303 0,7613 0,0000 0,0000

03 BREF_Q05 5 1,5464 0,1017 0,0000 ----- 0,9707 0,1040 4,5683 0,2249 2,3629 0,1332 -0,4166 0,0991 -4,7606 0,2394   0,2100 0,6199 0,0000 0,3891

04 BREF_Q08 5 1,6984 0,1063 0,0000 ----- 0,6809 0,0984 5,6906 0,3149 3,7379 0,1827 0,6311 0,1060 -3,5041 0,1746   0,9135 0,6800 0,0000 0,2726

05 BREF_Q10 5 2,0496 0,1208 0,6262 0,0998 0,0000 ----- 6,5744 0,3747 4,2152 0,2098 0,4378 0,1157 -2,4388 0,1455   0,0055 0,7493 0,2289 0,0000

06 BREF_Q15 5 1,7335 0,1167 1,2608 0,1175 0,0000 ----- 5,9140 0,3191 3,7241 0,1947 1,9444 0,1415 -1,3366 0,1220   0,0397 0,6336 0,4608 0,0000

07 BREF_Q17 5 2,2360 0,1310 0,5981 0,1010 0,0000 ----- 6,0918 0,3155 3,6873 0,1891 1,7514 0,1374 -2,2900 0,1462   0,0562 0,7786 0,2083 0,0000

08 BREF_Q19 5 1,9897 0,1184 0,0000 ----- 0,4627 0,0967 5,8842 0,3147 3,8480 0,1901 1,8097 0,1310 -1,7652 0,1270   0,2698 0,7487 0,0000 0,1741

09 BREF_Q26 5 1,2627 0,0915 0,0000 ----- 0,2686 0,0901 4,7172 0,2551 3,1873 0,1515 2,1234 0,1153 -1,4689 0,0975   0,0735 0,5915 0,0000 0,1258

10 OLD_Q05 5 0,8600 0,0830 0,0000 ----- 0,9335 0,1027 4,6257 0,2528 2,8946 0,1412 1,0159 0,0907 -2,6084 0,1349   0,1973 0,4054 0,0000 0,4400

11 OLD_Q12 5 1,5123 0,1016 0,0000 ----- 1,1030 0,1113 4,9161 0,2497 2,4551 0,1396 -0,2245 0,0992 -3,9111 0,1921   0,0015 0,5981 0,0000 0,4362

12 OLD_Q13 5 0,9324 0,0973 0,0000 ----- 1,5741 0,1502 5,1905 0,3085 3,0415 0,1815 0,3830 0,1005 -3,1035 0,1796   0,3625 0,3733 0,0000 0,6303

13 OLD_Q14 5 1,0591 0,0821 0,0000 ----- 0,6282 0,0877 5,5002 0,3610 2,9191 0,1374 0,1955 0,0816 -2,5414 0,1243   0,0715 0,5045 0,0000 0,2993

14 OLD_Q15 5 1,1175 0,0906 0,0000 ----- 0,9653 0,1068 4,7735 0,2574 3,4401 0,1722 1,7020 0,1154 -1,8199 0,1109   0,0045 0,4963 0,0000 0,4287

15 OLD_Q17 5 1,4921 0,0954 0,0000 ----- 0,3663 0,0905 5,1305 0,2763 2,4420 0,1269 0,8246 0,0962 -2,9098 0,1428   0,5954 0,6512 0,0000 0,1599

16 OLD_Q19 5 1,3653 0,0997 0,0000 ----- 0,9838 0,1111 6,0131 0,3808 4,3259 0,2191 0,9936 0,1043 -2,8107 0,1438   0,0971 0,5708 0,0000 0,4113



 

 

Tabela A36. Resultados do ajuste do modelo BIFATORIAL para o escore de qualidade de vida. 
(conclusão) 

 

 

 

 

  

ordem item categorias a1 e.p. a2 e.p. a3 e.p. c2 e.p. c3 e.p. c4 e.p. c5 e.p. c6 e.p.

p-valor da 

estatística    

S-χ2

λ1 λ2 λ3

17 OLD_Q20 5 1,0942 0,0824 0,2288 0,0837 0,0000 ----- 4,6624 0,2604 2,5428 0,1231 0,8980 0,0863 -2,3889 0,1169   0,0411 0,5378 0,1125 0,0000

18 OLD_Q23 5 0,7106 0,0765 0,0000 ----- 0,8753 0,0957 3,6936 0,1799 2,3522 0,1174 1,0402 0,0864 -1,8038 0,1038   0,3508 0,3484 0,0000 0,4291

19 SF_Q01 5 1,9234 0,1243 0,0000 ----- 0,0000 ----- 6,5936 0,4247 3,2148 0,1759 -1,7254 0,1221 -4,2749 0,2111   0,0397 0,7493 0,0000 0,0000

20 SF_Q03b 3 1,4575 0,1236 1,5205 0,1409 0,0000 ----- 3,2785 0,1931 0,0156 0,1151       0,4230 0,5385 0,5618 0,0000

21 SF_Q03d 3 1,1324 0,1062 1,4215 0,1319 0,0000 ----- 2,2868 0,1493 -0,5472 0,1062       0,1254 0,4550 0,5712 0,0000

22 SF_Q03i 3 1,9801 0,3020 2,9447 0,5046 0,0000 ----- 6,0511 0,7968 3,2457 0,4992       0,0633 0,5032 0,7484 0,0000

23 SF_Q03j 3 1,3623 0,1533 1,3655 0,1906 0,0000 ----- 5,6163 0,3790 2,8650 0,2219       0,1952 0,5298 0,5311 0,0000

24 SF_Q04a 2 1,3865 0,1243 0,7771 0,1276 0,0000 ----- 1,1819 0,1077 0,4605 0,5958 0,3339 0,0000

25 SF_Q04d 2 1,7043 0,1576 1,3054 0,1598 0,0000 ----- 1,4582 0,1453 0,5609 0,6224 0,4767 0,0000

26 SF_Q05b 2 1,4205 0,1214 0,4949 0,1116 0,0000 ----- 0,8032 0,0984 0,1741 0,6258 0,2180 0,0000

27 SF_Q08 5 1,4988 0,1042 0,9394 0,1022 0,0000 ----- 5,8656 0,3391 2,8957 0,1502 0,9905 0,1070 -0,5582 0,0999   0,4040 0,6109 0,3829 0,0000

28 SF_Q09e 6 1,8139 0,1042 0,3697 0,0891 0,0000 ----- 5,0020 0,2437 2,5627 0,1358 1,3133 0,1104 -0,1089 0,0992 -2,8724 0,1418 0,0171 0,7217 0,1471 0,0000

29 SF_Q09i 6 1,5078 0,0933 0,3686 0,0878 0,0000 ----- 4,3417 0,2068 2,8049 0,1359 1,2433 0,1003 -0,0045 0,0903 -2,6084 0,1277 0,0827 0,6550 0,1601 0,0000

30 SF_Q10 5 1,7532 0,1122 0,4830 0,0970 0,0000 ----- 4,5646 0,2201 2,8197 0,1455 1,4604 0,1132 -0,0459 0,0993   0,4420 0,7043 0,1940 0,0000

31 SF_Q11d 5 1,3693 0,0904 0,0000 ----- 0,0000 ----- 2,5190 0,1252 1,3667 0,0974 0,5833 0,0871 -1,4530 0,0959   0,6452 0,6273 0,0000 0,0000



 

 

Tabela A37. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada do modelo BIFATORIAL para o escore de qualidade de vida. 
(continua) 

 

ordem item BREF_Q01 BREF_Q02 BREF_Q05 BREF_Q08 BREF_Q10 BREF_Q15 BREF_Q17 BREF_Q19 BREF_Q26 OLD_Q05 OLD_Q12 OLD_Q13 OLD_Q14 OLD_Q15 OLD_Q17

01 BREF_Q01           

02 BREF_Q02 5,9          

03 BREF_Q05 4,5 0,5         

04 BREF_Q08 2,2 2,0 0,7        

05 BREF_Q10 3,5 6,0 0,3 3,7       

06 BREF_Q15 4,7 1,2 0,6 0,5 1,5      

07 BREF_Q17 0,0 4,1 0,4 1,9 6,3 2,0     

08 BREF_Q19 0,4 5,1 0,8 2,6 0,9 3,7 5,9    

09 BREF_Q26 3,3 3,9 4,3 2,0 3,8 4,6 4,3 3,0   

10 OLD_Q05 0,3 3,0 3,6 7,1 2,4 3,0 3,6 2,5 4,4  

11 OLD_Q12 2,0 0,0 2,3 5,8 5,2 -0,3 4,6 7,4 7,7 4,3      

12 OLD_Q13 0,9 1,9 7,5 0,0 2,8 -1,4 0,8 0,6 1,0 5,6 3,4     

13 OLD_Q14 3,2 2,7 7,0 6,7 1,5 3,5 1,6 0,3 1,1 2,2 7,7 8,6    

14 OLD_Q15 12,8 5,2 4,5 2,5 0,5 1,1 3,8 6,7 4,2 4,0 10,4 4,8 6,9   

15 OLD_Q17 4,5 2,5 3,8 4,8 5,6 1,7 8,6 2,8 7,9 6,1 5,8 1,8 5,0 9,9  

16 OLD_Q19 1,8 2,3 2,6 2,6 6,6 1,6 -0,3 -0,2 2,2 2,4 6,7 2,3 0,7 6,6 4,4

17 OLD_Q20 0,0 4,6 2,0 4,1 1,3 1,9 3,6 1,9 0,3 0,6 3,5 3,0 2,9 9,4 1,7

18 OLD_Q23 1,1 2,6 -0,4 0,4 2,1 3,2 0,5 3,7 2,5 4,9 4,4 8,4 1,8 2,1 1,3

19 SF_Q01 9,7 6,1 2,4 5,0 5,0 4,5 1,3 3,4 0,3 0,3 9,2 0,1 2,8 3,1 2,2

20 SF_Q03b 8,1 3,2 3,3 1,6 1,9 1,9 2,9 0,8 0,2 3,2 -0,3 2,5 5,2 6,2 2,6

21 SF_Q03d 3,2 4,0 1,0 3,4 -0,2 -0,3 4,0 3,4 0,8 0,0 1,4 0,5 -0,5 0,9 3,6

22 SF_Q03i 6,2 0,6 0,3 -0,3 1,4 1,0 -1,0 1,9 3,1 0,1 0,2 1,4 3,9 2,4 -0,5

23 SF_Q03j 2,0 1,7 7,3 -1,0 2,6 0,7 1,8 0,3 -0,6 1,6 -1,0 1,3 0,7 -0,1 0,6

24 SF_Q04a 5,7 0,4 1,2 -0,4 2,9 0,5 1,0 2,2 1,0 0,1 3,0 0,6 -0,9 5,2 0,0

25 SF_Q04d 0,5 0,3 0,6 6,0 7,1 -0,4 2,0 3,7 1,6 4,0 0,6 2,3 -0,4 2,2 1,3

26 SF_Q05b -0,3 -0,5 2,0 -0,6 2,6 1,3 0,3 3,2 0,9 -0,3 -0,4 2,0 0,9 1,2 -0,7

27 SF_Q08 2,4 4,0 3,7 6,2 5,2 2,9 4,5 3,5 0,2 2,2 3,3 2,1 1,1 3,4 2,2

28 SF_Q09e 1,9 5,6 2,9 2,4 2,6 5,6 5,4 1,6 4,8 5,5 2,9 7,9 2,0 3,9 6,9

29 SF_Q09i 7,7 2,2 8,4 4,1 3,3 2,5 5,7 1,1 7,9 1,7 4,1 4,0 7,4 4,7 4,4

30 SF_Q10 0,3 0,7 5,1 0,6 1,0 2,2 2,7 -0,7 4,9 1,5 0,6 3,1 3,3 0,7 2,2

31 SF_Q11d 1,6 6,2 4,6 5,1 2,6 2,2 3,5 3,1 3,7 -0,2 1,9 2,6 4,2 4,7 4,5



 

 

Tabela A37. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada do modelo BIFATORIAL para o escore de qualidade de vida. 
(conclusão) 

 
 

 

 

  

ordem item OLD_Q19 OLD_Q20 OLD_Q23 SF_Q01 SF_Q03b SF_Q03d SF_Q03i SF_Q03j SF_Q04a SF_Q04d SF_Q05b SF_Q08 SF_Q09e SF_Q09i SF_Q10

16 OLD_Q19      

17 OLD_Q20 1,0     

18 OLD_Q23 -0,1 4,9    

19 SF_Q01 1,7 4,4 -0,4   

20 SF_Q03b 2,8 4,6 0,3 1,4  

21 SF_Q03d 1,9 -1,1 0,6 1,9 1,9           

22 SF_Q03i 0,6 2,7 -1,6 4,7 -0,9 -1,0          

23 SF_Q03j -0,8 1,3 -0,6 3,7 -0,2 -0,5 1,1         

24 SF_Q04a 0,9 2,1 -0,5 3,1 1,4 0,1 0,7 1,4        

25 SF_Q04d 1,1 -0,7 0,7 1,4 0,1 -1,0 5,8 5,6 10,7       

26 SF_Q05b -0,7 3,0 0,6 0,5 0,0 0,0 -0,8 5,3 18,9 4,0      

27 SF_Q08 4,0 3,6 0,7 1,1 2,0 -0,3 3,5 4,2 1,5 2,7 -0,2     

28 SF_Q09e 2,3 2,0 4,1 9,9 -0,2 2,8 5,1 1,5 4,1 5,7 0,6 3,8    

29 SF_Q09i 1,7 2,5 1,6 -0,2 0,6 1,4 3,5 2,9 -0,2 -1,2 1,1 3,2 8,5   

30 SF_Q10 0,9 1,4 2,2 0,9 2,0 0,3 -0,7 0,0 1,2 -1,3 5,8 2,3 -0,4 4,0  

31 SF_Q11d 5,6 2,4 2,8 6,5 0,9 5,8 1,8 2,1 -0,7 0,1 3,3 0,6 5,5 4,1 1,6



 

 

Apêndice 16 – Resultados do modelo final para o escore de QUALIDADE DE VIDA 
 

Tabela A38. Resultados do ajuste do modelo final para o escore de QUALIDADE DE VIDA. 

 

 

ordem item categorias descrição a e.p. b2 e.p. b3 e.p. b4 e.p. b5 e.p. b6 e.p.

p-valor da 

estatística    

S-χ2

carga 

fatorial

01 BREF_Q01 5 Como você avaliaria sua qualidade de vida? 1,8342 0,1132 -3,5879 0,2587 -2,4283 0,1289 -0,9841 0,0617 1,4985 0,0910 0,3318 0,7334

02 BREF_Q02 5 Quão satisfeito você está com a sua saúde? 1,9158 0,1109 -3,0160 0,1781 -1,3797 0,0716 -0,3743 0,0500 1,7430 0,0995 0,4822 0,7480

03 BREF_Q05 5 O quanto você aproveita a vida? 1,4971 0,0938 -2,7998 0,1662 -1,4336 0,0842 0,2518 0,0607 2,8953 0,1865 0,4436 0,6609

04 BREF_Q08 5 Quão seguro você se sente em sua vida diária? 1,6295 0,1005 -3,3355 0,2174 -2,1801 0,1175 -0,3561 0,0549 2,0257 0,1222 0,6208 0,6920

05 BREF_Q17 5
Quão satisfeito você está com sua capacidade de 

desempenhar as atividades do seu dia a dia?
2,1027 0,1226 -2,7210 0,1467 -1,6410 0,0778 -0,7810 0,0522 1,0320 0,0696 0,5633 0,7776

06 BREF_Q19 5 Quão satisfeito você está consigo mesmo? 2,0145 0,1174 -2,9249 0,1690 -1,9051 0,0921 -0,8866 0,0556 0,8728 0,0658 0,1015 0,7642

07 BREF_Q26 5

Com que frequência você tem sentimentos negativos 

tais como mau humor, desespero, ansiedade, 

depressão?

1,3291 0,0925 -3,5883 0,2556 -2,4262 0,1510 -1,6143 0,1024 1,1202 0,0916 0,6844 0,6159

08 OLD_Q12 5

Até que ponto você está satisfeito com as suas 

oportunidades para continuar alcançando outras 

realizações na sua vida?

1,4030 0,0887 -3,1046 0,1963 -1,5150 0,0919 0,1470 0,0607 2,4183 0,1541 0,7886 0,6365

09 OLD_Q17 5
Quão satisfeito você está com o seu nível de 

atividade?
1,5030 0,0939 -3,3976 0,2245 -1,6109 0,0927 -0,5392 0,0587 1,9149 0,1201 0,1267 0,6624

10 OLD_Q19 5
Quão feliz você está com as coisas que você pode 

esperar daqui para frente?
1,3214 0,0897 -4,1734 0,3312 -2,9929 0,1934 -0,6620 0,0675 1,9108 0,1302 0,4402 0,6137

11 SF_Q01 5 Em geral, você diria que sua saúde é: 1,7558 0,1114 -3,6015 0,2588 -1,7433 0,0902 0,9360 0,0718 2,3165 0,1382 0,1306 0,7184

12 SF_Q04a 2

Como consequência de sua saúde física, você 

diminuiu a quantidade de tempo que dedicava ao seu 

trabalho/outras atividades?

1,3427 0,1152 -0,8155 0,0738 0,8501 0,6198

13 SF_Q05b 2
Como consequência de algum problema emocional, 

você realizou menos tarefas do que gostaria?
1,4947 0,1220 -0,5367 0,0611 0,3362 0,6603

14 SF_Q08 5 Quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal? 1,4169 0,0931 -3,7775 0,2747 -1,8429 0,1098 -0,6423 0,0628 0,3448 0,0642 0,2319 0,6402

15 SF_Q09e 6
Quanto tempo você tem se sentido com muita 

energia?
1,8281 0,1018 -2,7092 0,1476 -1,3914 0,0731 -0,7207 0,0548 0,0471 0,0512 1,5568 0,0926 0,0640 0,7323

16 SF_Q09i 6 Quanto tempo você tem se sentido cansado? 1,5484 0,0917 -2,8019 0,1630 -1,8080 0,0987 -0,8038 0,0620 -0,0009 0,0553 1,6772 0,1062 0,5872 0,6734

17 SF_Q10 5

Em quanto do seu tempo a sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram com as suas 

atividades sociais?

1,8286 0,1147 -2,4986 0,1363 -1,5482 0,0804 -0,8007 0,0560 0,0262 0,0519 0,4913 0,7324

18 SF_Q11d 5 A afirmação "Minha saúde é excelente" é: 1,3159 0,0861 -1,8845 0,1168 -1,0207 0,0767 -0,4366 0,0620 1,0854 0,0902 0,9703 0,6121



 

 

Tabela A39. Estatística 𝑳𝑫 𝝌𝟐 padronizada do modelo final para o escore de QUALIDADE DE VIDA. 

 
 

 

 

  

ordem item BREF_Q01 BREF_Q02 BREF_Q05 BREF_Q08 BREF_Q17 BREF_Q19 BREF_Q26 OLD_Q12 OLD_Q17 OLD_Q19 SF_Q01 SF_Q04a SF_Q05b SF_Q08 SF_Q09e SF_Q09i SF_Q10

01 BREF_Q01           

02 BREF_Q02 6,2          

03 BREF_Q05 2,8 0,4         

04 BREF_Q08 2,1 1,6 2,4        

05 BREF_Q17 -0,2 3,8 0,3 1,2       

06 BREF_Q19 0,0 5,0 0,5 3,0 5,5      

07 BREF_Q26 3,1 4,1 4,3 2,3 4,9 2,9     

08 OLD_Q12 1,2 -0,2 8,0 8,2 4,2 5,7 6,4    

09 OLD_Q17 4,6 2,4 3,3 4,3 8,1 2,9 8,0 7,3   

10 OLD_Q19 0,7 2,2 3,1 2,0 -0,2 0,6 2,3 12,8 4,5  

11 SF_Q01 8,4 8,4 2,5 4,5 1,2 3,0 0,5 8,1 1,9 1,4        

12 SF_Q04a 7,1 0,5 1,7 0,2 1,5 2,2 1,7 3,4 -0,1 2,7 2,8       

13 SF_Q05b 0,4 0,0 0,6 -0,3 -0,3 3,6 0,2 -0,7 -0,2 0,4 0,6 24,7      

14 SF_Q08 2,9 3,5 5,2 7,2 3,5 4,9 0,3 4,8 2,8 4,8 0,8 5,7 0,5     

15 SF_Q09e 2,1 5,3 3,3 2,3 5,0 2,5 5,0 2,3 7,1 1,8 9,4 3,9 0,6 3,4    

16 SF_Q09i 8,4 2,2 6,1 4,5 4,3 1,4 7,0 4,8 4,6 2,4 -0,1 0,1 1,1 3,8 8,6   

17 SF_Q10 0,6 0,8 4,6 0,6 2,0 0,0 4,2 0,7 2,5 1,2 0,9 2,5 5,7 3,3 -0,5 4,0  

18 SF_Q11d 1,5 7,2 4,8 4,7 3,1 3,0 3,9 1,8 4,4 5,6 8,4 -0,6 3,7 0,4 5,4 4,0 1,6



 

 

Figura A19. CCI para os 18 itens do modelo final do escore de QUALIDADE DE VIDA. 
(continua) 

 

   

   

   

   

   

 



 

 

Figura A19. CCI para os 18 itens do modelo final do escore de QUALIDADE DE VIDA. 
(conclusão) 

 
 

 

Figura A20. CII para os 18 itens do modelo final do escore de QUALIDADE DE VIDA. 
(continua) 

 
 

 

   

 

   

   

   

 



 

 

Figura A20. CII para os 18 itens do modelo final do escore de QUALIDADE DE VIDA. 
(conclusão) 

 
 

 

 

  

   

   

   

 



 

 

Apêndice 17 – Correlações entre as escalas originais 
 

Tabela A40. Correlações entre os escores das escalas originais avaliadas neste estudo. 

 
Nota: A cor rosa sinaliza correlações entre escalas que medem capacidade funcional física; a cor 
amarela sinaliza correlações entre escalas que medem capacidade funcional mental e a cor azul 
sinaliza correlações entre escalas que medem qualidade de vida. 

 

 

 

ESCALAS AVD SSM GDS-15 CF-SF36 WHOQOL-bref WHOQOL-OLD SF36

n 1147

Pearson 1

Spearman 1

n 1146 1146

Pearson 0,390 1

Spearman 0,372 1

n 1147 1146 1147

Pearson 0,386 0,760 1

Spearman 0,372 0,691 1

n 1000 999 1000 1000

Pearson -0,628 -0,381 -0,368 1

Spearman -0,582 -0,369 -0,329 1

n 999 998 999 999 1000

Pearson -0,322 -0,590 -0,596 0,509 1

Spearman -0,294 -0,551 -0,540 0,500 1

n 1000 999 1000 1000 1000 1001

Pearson -0,303 -0,536 -0,562 0,407 0,766 1

Spearman -0,277 -0,528 -0,540 0,388 0,750 1

n 1000 999 1000 1000 1000 1001 1001

Pearson -0,468 -0,582 -0,576 0,713 0,729 0,621 1

Spearman -0,441 -0,546 -0,517 0,704 0,714 0,606 1

SF36

AVD

SSM

GDS-15

CF-SF36

WHOQOL-bref

WHOQOL-OLD


