
 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA QDV NA PRÁTICA CLÍNICA EM 
ONCOLOGIA. VALIDAÇÃO CLINÍCA DO ONQOL NUM 

HOSPITAL DISTRITAL. 

 

 

ANA RAQUEL PEREIRA SALVADOR 

 

 

Dissertação de Mestrado em Oncologia 

 

 

 

 

 

2010 

 



ANA RAQUEL PEREIRA SALVADOR 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA QDV NA PRÁTICA CLÍNICA EM 
ONCOLOGIA. VALIDAÇÃO CLINÍCA DO ONQOL NUM 

HOSPITAL DISTRITAL. 

 

 

 

Dissertação de Candidatura ao grau de 

Mestre em Oncologia submetida ao Instituto 

de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da 

Universidade do Porto.  

Orientador: Professor Doutor Francisco Luís 

Pimentel 

Categoria: Associado convidado com 

agregação 

Afiliação: Secção Autónoma de Ciências da 

Saúde, Universidade de Aveiro 

Co-Orientador: Alexandra Oliveira 

Categoria: Mestre 

Afiliação: Secção Autónoma de Ciências da 

Saúde, Universidade Aveiro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda que os teus passos pareçam inúteis, vai abrindo caminhos, como a água que desce 
cantando da montanha. Outros te seguirão... 

 

Saint‐Exupéry 

 



RESUMO 

 

Actualmente, a avaliação da Qualidade de Vida (QdV) do doente oncológico 

tornou-se imprescindível devido à sua importância no delinear de estratégias de 

intervenção de saúde. Objectivos: os objectivos deste projecto de investigação é 

estudar a viabilidade do OnQoL na avaliação da QdV do doente oncológico no serviço 

de Oncologia do Hospital Infante D. Pedro, E.P.E. (HIP, E.P.E) e disponibilizar a 

medida da QdV, em tempo útil, para os médicos e enfermeiras, através de um relatório 

gerado pela obtenção das respostas do doente a um questionário electrónico, 

utilizando o Modelo Rash. Métodos: O estudo será exploratório-descritivo e 

prospectivo. Centrar-se-á em dois grupos de participantes: doentes e 

médicos/enfermeiros do serviço de Oncologia. Pretende-se que o doente responda ao 

questionário de QdV (QLQ-30) no computador de ecrã táctil, de modo a poder gerar 

um relatório de análise da QdV para entregar ao médico e enfermeira antes de cada 

consulta. Posteriormente, será pedido ao médico e enfermeira que analisem o relatório 

e preencham um questionário sobre a sua utilidade na respectiva consulta. Resultados 

esperados: espera-se que o OnQol se torne um instrumento de medida de QdV útil na 

prática clínica, contribuindo para a melhoria da comunicação doente/profissional de 

saúde, do estado de saúde e da QdV do doente. Espera-se, também, que as 

informações fornecidas através do relatório de análise contribuam para a tomada de 

decisão no processo clínico do doente, possibilitando um acompanhamento 

individualizado da doença e do tratamento do doente. 

 

ABSTRACT 

 

 Currently, assessment of quality of life (QoL) of cancer patient has become 

indispensable due to its importance in shaping strategies for health intervention. 

Objectives: This research project intend to study the feasibility of OnQoL in evaluating 

QoL of cancer patient in the Department of Oncology at Hospital Infante D. Pedro, 

E.P.E. (HIP, EPE) and provide a measure of QoL in time for doctors and nurses, 

through a report generated by obtaining the patient's responses to a questionnaire 

electronically, using the Rash Model. Methods: The study will be exploratory-

descriptive and prospective. It will focus on two groups of participants: patients and 

doctors / nurses of the Department of Oncology. It is intended that the patient responds 



to the QoL questionnaire (QLQ-30) on the computer touch screen, in order to generate 

an analysis report of QoL to give to the doctor and nurse before each appointment. 

Later, will ask the doctor and nurse to examine the report and complete a questionnaire 

on its usefulness in their query. Expected Results: It is expected that the OnQol 

becomes an instrument to measure QoL useful in clinical practice, contributing to 

improved communication patient-healthcare professionals, health status and QoL of 

the patient. It is hoped also that the information provided through the analysis report 

will contribute to the decision-making in the patient's clinical condition, allowing 

individualized monitoring of disease and patient treatment. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A doença oncológica é um bom exemplo de doença que deixou de ser rápida e 

inevitavelmente fatal para se tornar numa patologia de índole crónica em que os 

doentes podem viver durante meses ou mesmo anos, devido aos novos e complexos 

tratamentos que foram desenvolvidos. 

No entender de Fleck et al (1999) a oncologia foi a especialidade que por 

excelência, se viu confrontada com a necessidade de avaliar as condições de vida dos 

doentes que tinham a sua sobrevida aumentada devido aos tratamentos realizados, já 

que, muitas vezes, na busca de acrescentar ‘anos à vida’, era deixada de lado a 

necessidade de acrescentar ‘vida aos anos’. 

Para muitas doenças do foro oncológico, não há ainda tratamento médico ou 

cirúrgico que permita a sua cura completa, sendo a maior função dos cuidados de 

saúde aumentar ou manter o funcionamento individual e, por vezes, somente aliviar os 

sintomas. Tratar a doença pode assim não ser relevante, se isso não corresponder a 

um aumento de QdV ou, então, alterar a possibilidade de ela vir a ser afectada no 

futuro (Santos, 2006). 

O sucesso da terapêutica oncológica é, habitualmente, descrito em termo de 

tempo livre de doença, sobrevivência, complicações e toxicidade. Usando apenas 

estes parâmetros não se tem em conta toda a complexidade da doença oncológica 

(Pimentel, 2006). Perante esta situação, médicos e investigadores reconheceram que 

as medidas de resposta ao tratamento do cancro deveriam incluir medidas de QdV do 

doente juntamente com as medidas tradicionais, a sobrevivência e a resposta 

objectiva ao tratamento. Estes desenvolvimentos na Oncologia derivam de uma 

mudança geral na compreensão da saúde como satisfação física e psicossocial e não 

apenas ausência de doença (Velikova, 2004). Nas últimas décadas a melhoria da QdV 

tornou-se um dos principais resultados tido em conta no tratamento do cancro, 

imediatamente seguido da longevidade. Tornou-se, assim, essencial medir, 

sistematicamente, e gravar esses dados em vários pontos no tempo, durante e após o 

tratamento (Bree, 2008).  

Actualmente, a avaliação da QdV é um dos objectivos prioritários dos serviços 

de saúde, paralelamente à prevenção de doenças, efectivação da sua cura e alívio 

dos sintomas ou prolongamento da vida humana. Este conceito revelou-se de extrema 

importância na gestão da saúde, nomeadamente na selecção de tratamentos 
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diferentes com efeitos biológicos semelhantes, para conhecer o interesse dos doentes, 

na avaliação mais correcta dos efeitos da terapêutica e, ainda, para melhorar a 

comunicação entre equipa de saúde e doente (Santos, 2006). 

A avaliação da QdV deve ocupar um lugar primordial no tratamento global do 

doente oncológico. Esta importância reside na natureza da própria doença, 

caracterizada pela imprevisibilidade e pelas múltiplas recorrências, e pela necessidade 

de avaliar os efeitos dos tratamentos no bem-estar dos doentes (Pimentel, 2003). 

O interesse na avaliação da QdVRS (Qualidade de Vida Relacionada com 

Saúde) no doente oncológico é nítido na actualidade. Como consequência, houve na 

última década uma proliferação de instrumentos de medida de QdV, a maioria 

desenvolvidos nos Estados Unidos mas com traduções que permitem a sua aplicação 

a outras culturas (Ribeiro, 2005). Neste momento, há vários instrumentos de avaliação 

bem construídos e psicometricamente validados. Temos como exemplo dessas 

medidas o EORTC-QLQ30 e o FACT-G, que foram desenvolvidas para utilizar na 

população oncológica em geral e que possuem módulos específicos para cada tipo de 

cancro. São questionários de auto-administração, multidimensionais, relativamente 

breves, com boa confiança, validade e com sensibilidade para a mudança (Velikova, 

2004). Estes e outros instrumentos são hoje, amplamente, usados na investigação 

clínica como medida de resposta nos ensaios clínicos, como preditores da 

sobrevivência e da resposta ao tratamento e como instrumento da morbilidade 

psicossocial (Velikova, 2004). Mais recentemente, tem sido investigado o seu valor na 

prática clínica para o acompanhamento individual dos doentes. 

Na prática clínica, a QdV é, tradicionalmente, avaliada de forma informal 

através da entrevista e da observação médica e de enfermagem durante as 

respectivas consultas. Neste tipo de avaliação as necessidades não satisfeitas, o 

sofrimento emocional e importantes mudanças no funcionamento do doente, 

normalmente, não são detectadas (Taenzer, 1997). No entanto, é possível, e 

necessário que esta avaliação se faça de maneira mais objectiva, exprimindo-a de 

forma quantitativa, utilizando os questionários de auto-avaliação de QdV (Pimentel, 

2003). Os profissionais de saúde devem estar cientes das preocupações de QdV dos 

doentes pois estas são importantes determinantes de saúde (Taenzer, 1997). 

Vários têm sido os estudos para avaliar a viabilidade e a utilidade do uso de 

instrumentos de avaliação de QdV na prática clínica. Estes estudos reconhecem 

diversas potencialidades e vantagens na sua utilização.  
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A introdução de um instrumento de avaliação de QdV poderá melhorar a 

comunicação médico-doente, afectar o tratamento clínico bem como melhorar a 

QdVRS do doente, uma vez que este fornece uma descrição concisa, válida e 

confiável dos domínios da QdV (Santana, 2010). A sua introdução permite obter 

informação padronizada da QdV, sem sobrecarga para doentes e profissionais de 

saúde, podendo assim, representar uma importante ferramenta clínica (Taenzer, 

1997). 

A medição da QdV individual do doente facilita a detecção dos problemas 

físicos e psicossociais, possibilita o acompanhamento da doença e do seu tratamento 

ao longo do tempo melhorando, assim, a prestação de cuidados (Velikova, 2004). 
Permite, ainda, avaliar a qualidade do serviço, determinar o impacto de uma 

intervenção como parte da garantia da qualidade dos processos e predizer resultados 

(Rose, 2009). 

Existe uma infinidade de potenciais métodos de administração de questionários 

para recolha dos dados de QdV. Os métodos tradicionais são as entrevistas face-a-

face e os questionários auto-administrados em papel (Rose, 2009). 

Mais recentemente, as metodologias informatizadas são utilizadas na recolha 

de dados de QdV. A crescente literatura apoia a recolha electrónica de dados e a 

informação informatizada em várias populações de doentes, reconhecendo-lhe várias 

vantagens. É um método que permite que os dados do questionário sejam recolhidos, 

armazenados e pontuados automaticamente e impressos no momento. A equipa de 

saúde poder ter acesso imediato à informação sobre a QdV do doente bem como à 

informação das consultas anteriores (Velikova, 2004). Este facto permite a 

comparação com os dados anteriores ou com a norma. Em ambas as situações, a 

recolha electrónica é superior à recolha em suporte de papel (Rose, 2009). Vários 

estudos afirmam que o uso de questionários electrónicos é equivalente ao uso de 

questionários em suporte papel. Contudo, os questionários electrónicos têm a 

importante vantagem de a sua administração e pontuação serem facilmente 

efectuadas, num curto período de tempo (Taenzer, 1997). Os questionários 

electrónicos permitem a obtenção de respostas mais sinceras quando comparados 

com as obtidas a partir da entrevista face-a-face. São por isso úteis para na recolha de 

informação mais sensível (Taenzer, 1997). O perfil individual de QdV do doente pode 

ser apresentado em forma de gráfico ou num formato numérico (Velikova, 2004). 

Vários estudos randomizados mostraram que o uso da versão electrónica na prática 
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clínica facilita a comunicação médico-doente, sem aumento do tempo de consulta 

(Velikova, 2004). 

Taenzer no seu estudo demonstrou que o tempo médio necessário para o 

preenchimento do instrumento na versão electrónica foi menor do na versão de papel - 

8,6 e 11 minutos, respectivamente. Verificou, ainda, que 89% das doentes 

consideraram que o QLQ-30 em versão electrónica era muito fácil de usar; 92% 

considerou-o de fácil compreensão e 86% considerou o tempo de preenchimento 

muito aceitável (Taenzer, 1997). Na avaliação electrónica existem menos dados em 

falta, uma vez que a totalidade da avaliação pode ser controlada em tempo real e 

revelada antes de o doente ser consultado pela equipa de saúde (Rose, 2009). 

A administração de questionários electrónicos tem feito com que o 

acompanhamento regular da QdV individual do doente oncológico seja possível e 

viável (Velikova, 2004). 

O facto de os dados se encontrarem informatizados possibilita, ainda, a sua 

inclusão em grandes bases de dados clínicas que contêm informação dos doentes, 

investigações e planos de tratamento (Velikova, 2004). 

A avaliação da QdV por rotina em doentes em ambulatório, por meio de 

questionários electrónicos, só será possível se os doentes estiverem disponíveis e se 

sentirem capazes de se envolver neste processo. Embora, na generalidade, os 

doentes aceitem a administração electrónica dos questionários, não pode ser 

assumido que estes fiquem satisfeitos de completar repetidamente o questionário e 

responder às mesmas perguntas. A adesão dos doentes a uma avaliação regular da 

sua QdV foi objecto de um estudo de cohort longitudinal, em que se verificou que a 

partir do momento em que foi transmitido aos doentes que o preenchimento do 

questionário era parte integrante do seu cuidado a adesão melhorou (Velikova, 2004). 
Este resultado está de acordo com um outro estudo, que constatou que a maioria dos 

doentes está disposta a completar o questionário a cada visita, permitindo, assim, a 

continuidade da colheita de dados (Bree, 2008). A opinião dos doentes em relação aos 

instrumentos de QdV é favorável, uma vez que lhes transmite que a sua QdV é motivo 

de preocupação para os profissionais de saúde (Taenzer, 1997). Os doentes sentem 

que é positivo haver itens sobre as emoções, vida social e concentração, questões 

estas que os médicos não costumam colocar (Velikova, 2007). 

É unânime a influência positiva do uso de avaliações de QdV por rotina na 

comunicação médico-doente (Taenzer, 1997; Velikova, 2004; Velikova, 2007; Bree, 
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2008; Santana, 2010). Apesar da melhoria da comunicação médico-doente, esta 

melhoria não se traduz em mais intervenções médicas, uma vez que se continua a dar 

prioridade aos resultados biológicos. 

O uso de avaliações de QdV por rotina não mostrou efeitos na QdV global 

(Santana, 2010). Contudo, num outro estudo a avaliação regular da QdV resultou em 

benefício para alguns doentes que tinham melhor bem-estar e funcionamento 

emocional (Velikova, 2004). Alguns estudos sugerem que uma única administração do 

instrumento de QdV é menos provável que tenha impacto do que avaliações regulares 

(Velikova, 2004). 

Um dos aspectos referenciados como barreira à sua aplicação na rotina diária 

é a restrição de tempo. Contudo, nenhum dos estudos detectou qualquer 

prolongamento das consultas como resultado do uso dos dados de QdV (Velikova, 

2004; Santana, 2010). 

Para que os questionários electrónicos de QdV possam ser um instrumento útil 

no cuidado ao doente, é essencial que os profissionais de saúde acolham bem a ideia, 

entendam e interpretem os resultados correctamente e aprendam, gradualmente, a 

integrar os dados de QdV com os indicadores de saúde e como dar resposta às 

mudanças de score (Velikova, 2004). Contudo, as atitudes dos profissionais de saúde 

surgem como a mais importante barreira para introduzir a avaliação da QdV no 

cuidado diário do doente. Deve ser esclarecido o porquê da recolha destes dados e 

como é que vai afectar, potencialmente, os profissionais de saúde (Rose, 2009). 

Apesar disso, os médicos acreditam que os questionários podem ser um bom 

instrumento de medida, facilitam a discussão, chamam a atenção para as áreas 

negligenciadas, encaminham os doentes para outros serviços e que os scores podem 

ser utilizados para monitorizar a mudança ao longo do tempo (Velikova, 2007). Num 

outro estudo a avaliação das enfermeiras sobre a utilidade destes instrumentos foi 

esmagadoramente positiva. A equipa de enfermagem reconheceu que o instrumento 

permite identificar, apropriadamente, as preocupações e necessidades dos doentes, 

conduzir a interacção doente-profissional de saúde e promover a comunicação 

(Taenzer, 1997). Embora a importância da avaliação da QdV seja, amplamente, 

reconhecida e o interesse por parte das equipas de saúde tenha vindo a aumentar nos 

últimos anos, ainda não é aceite, definitivamente, como um componente importante da 

prática clínica (Pimentel, 2003). A ampla aplicação da avaliação da QdV na prática 

clínica pode ser promovida através da formação dos profissionais de saúde sobre os 

métodos de avaliação do estado de saúde (Velikova, 2004). 
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2. METODOLOGIA 
 

2.1. Objectivos 
 
Actualmente, a avaliação da QdV do doente oncológico tornou-se 

imprescindível devido à sua importância no delinear de estratégias de intervenção de 

saúde. Perante isto, os objectivos deste projecto de investigação é estudar a 

viabilidade do OnQoL na avaliação da QdV do doente oncológico no serviço de 

Oncologia do HIP, e disponibilizar a medida da QdV, em tempo útil, para os médicos e 

enfermeiras, através de um relatório gerado pela obtenção das respostas do doente a 

um questionário electrónico, utilizando o Modelo Rash. Pretende-se que o doente 

responda ao questionário de QdV (QLQ-30) no computador de ecrã táctil, de modo a 

poder gerar um relatório de análise da QdV para entregar ao médico e enfermeira 

antes de cada consulta. Posteriormente, será pedido ao médico e enfermeira que 

analisem o relatório e preencham um questionário sobre a sua utilidade na respectiva 

consulta. Este procedimento será realizado em três momentos temporais: um 

momento inicial; entre um a três meses depois; e passados 6 meses do momento 

inicial. 
 

2.2. Tipo de Estudo 
 

Para a realização deste estudo o método de investigação seleccionado foi o 

método quantitativo na medida em que serão colhidos dados observáveis e 

quantificáveis de forma sistemática, que existem independentemente do investigador 

(Fortin, 1999).  

O estudo será exploratório-descritivo nível I, uma vez que o estado dos 

conhecimentos sobre a aplicação do OnQoL na avaliação da qualidade de vida do 

doente oncológico é ainda limitado e porque este tipo de estudo tem como objectivo 

explorar o domínio e o conceito para extrair dele todas as manifestações com vista a 

descrever o fenómeno (Fortin, 1999). 

Relativamente à metodologia, este estudo será prospectivo, na medida em que 

serão rejeitados os doentes previamente existentes, seguindo-se apenas os que 

surgirem após o inicio do trabalho (Gonzaga, 1994). Dado que este estudo envolve 

uma abordagem intra-sujeitos em três momentos temporais distintos (um momento 
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inicial; entre um a três meses depois; e passados 6 meses do momento inicial) 

consideramo-lo, também, um estudo longitudinal (Santos, 2006) 

 

2.3. Participantes 
 

O estudo centrar-se-á em dois grupos de participantes: doentes e 

médicos/enfermeiros do serviço de Oncologia. A amostra será constituída a partir de 

um procedimento de selecção não probabilístico, a amostragem acidental.  

Na amostra serão incluídos todos os doentes que recorrerem ao serviço de 

Oncologia entre 3 e 31 de Janeiro de 2011 e que verifiquem os seguintes critérios:  

 idade superior a 18 anos; 

 portadores de doença oncológica clinicamente diagnosticada.  

Como critérios de exclusão foram definidos os seguintes: 

 estado de deterioração neurológica ou cognitiva que impeça o 

preenchimento do questionário; 

 iliteracia. 

O grupo dos profissionais de saúde será constituído por dois oncologistas e por 

seis enfermeiros do serviço que prestem cuidados aos doentes incluídos no estudo, de 

modo a darem o feedback sobre o relatório de avaliação da QdV. 

 

2.4. Instrumentos de Recolha de Dados 
 

A colheita de dados dos doentes será realizada utilizando o QLQ30 (versão 

electrónica) com os respectivos módulos, e um questionário, em suporte de papel, 

para conhecer a sua atitude perante a avaliação da QdV como rotina. As informações 

adicionais serão recolhidas através do questionário clínico e sócio-demográfico. 

Aos profissionais de saúde será entregue um questionário, em suporte de 

papel, sobre a utilidade do relatório/avaliação da QdV nas respectivas consultas. Este 

questionário, com seis perguntas, tem como intuito conhecer o grau geral de 

satisfação, os aspectos positivos e negativos de receber, antes da consulta, um 

relatório de QdV do doente. 
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2.5. Procedimento 
 

a) Pedido da autorização para o estudo à Comissão de Ética do Hospital 

Infante D. Pedro, E.P.E; ao Professor Francisco Pimentel para utilizar o 

OnQoL e ao Dr. Juan Carlos, director do Serviço de Oncologia do referido 

Hospital, para implementação do projecto. 

b) Obtenção do consentimento informado de todos participantes. 

c) Preenchimento do QLQ30 e respectivos módulos no computador de 

ecrã táctil por parte dos doentes, de modo a gerar um relatório de análise 

da QdV. 

d) Fornecimento do relatório (escrito/gráfico) à equipa médica e de 

enfermagem antes das respectivas consultas. O referido relatório 

contemplará uma análise particular dos itens e de cada escala permitindo a 

discussão de aspectos específicos da QdV que tenham sido identificados 

como “problema”. A representação gráfica dos resultados da QdV permitirá 

uma rápida avaliação quantitativa, transformando-se numa importante 

ferramenta clínica.  

e) Recolha de informações sócio-demográficas e clínicas dos doentes 

através do preenchimento de um questionário. Os dados serão obtidos a 

partir do processo do doente e de uma entrevista. 

f) Análise do relatório de QdV do doente por parte dos profissionais de 

saúde, seguida do preenchimento do questionário, em suporte de papel, 

sobre a utilidade do relatório nas respectivas consultas.  

g) O procedimento será realizado em três momentos temporais: um 

momento inicial; entre um a três meses depois; e passados 6 meses do 

momento inicial. 

 

2.6. Tratamento de Dados 
 

No tratamento e na análise de dados será utilizado o programa informático de 

estatística Statistical Package of the Social Science (SPSS 16.0).   

O relatório de análise da QdV produzido pelo software OnQol é baseado no 

modelo de Rash.  

Pretende-se, também, realizar uma análise da frequência do número de 

avaliações em função da utilidade para a decisão clínica.  
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3. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Com a introdução do OnQol e subsequente relatório de análise da QdV na 

prática clínica diária do serviço de Oncologia do HIP, espera-se este se torne um 

instrumento de medida de QdV útil na prática clínica, contribuindo para a melhoria da 

comunicação doente/profissional de saúde, do estado de saúde e da QdV do doente. 

Espera-se, também, que as informações fornecidas através do relatório de análise 

contribuam para a tomada de decisão no processo clínico do doente, possibilitando um 

acompanhamento individualizado da doença e do tratamento do doente.  

A generalização dos resultados deste estudo pode estar limitada devido ao 

método de amostragem seleccionado. 
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4. CRONOGRAMA 

Primeiros três meses: revisão bibliográfica e solicitar autorizações para 

viabilizar o estudo. 

Do 3º ao 6º mês: recolha de dados; análise dos resultados e pesquisa 

bibliográfica. 

Do 6º ao 12º mês: recolha, análise e validação dos dados. Redacção da 

dissertação.  
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Informação ao doente e Declaração de Consentimento 

 

Com este estudo sobre a Avaliação da Qualidade de Vida (QdV) na prática clínica em 

Oncologia, pretende-se que o OnQol se torne um instrumento de medida de QdV útil na prática 

clínica, contribuindo para a melhoria da comunicação doente/profissional de saúde, do estado de 

saúde e da QdV do doente. Espera-se, também, que as informações fornecidas através do 

relatório de análise contribuam para a tomada de decisão no processo clínico do doente, 

possibilitando um acompanhamento individualizado da doença e do tratamento do doente. 

Todos os dados obtidos serão confidenciais e anónimos, não sendo possível, em 

qualquer situação, a identificação do doente. Apenas poderão ser utilizados para fins analíticos. 

A sua participação no estudo é voluntária. Poderá decidir não participar ou poderá sair 

do estudo a qualquer momento sem prejuízo dos seus cuidados. 

 

Declaração de Consentimento 

Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de 

Helsínquia, me foram prestadas todas as informações relacionadas com os objectivos e os 

métodos de estudo e que todas as minhas dúvidas foram esclarecidas. Além disso fui informado 

de que tenho o direito de recusar entrar no estudo, ou desistir a qualquer momento sem qualquer 

prejuízo dos cuidados de saúde que me são prestados. Fui informado que o investigador e o 

Hospital não serão remunerados pelas horas dispendidas no estudo. 

Consisto que os meus dados sejam apenas utilizados, de forma anónima, para este 

estudo e para futuras publicações científicas.  

 

Assinaturas: 

Doente: __________________________________________________________ 

Data: ____________________________________________________________ 

Investigador Principal: ______________________________________________ 

Data: ____________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário Sócio-Demográfico 
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Questionário N.º ____     Avaliação ____ 

SNS N.º ____________________    Data: ___/___/___ 

 

 

Por favor assinale com uma cruz (X) o que melhor se adequa à sua situação pessoal. 

 

1. Sexo 

  (1) Feminino   

  (2) Masculino   

 

2. Data de Nascimento: ___/___/___   Idade: ____ 
 

3. Estado Civil 

  (1) Solteiro/a 

  (2) Casado/a ou em união de facto  

  (3) Divorciado/a ou separado/a 

  (4) Viúvo/ a 

 
4. A) Onde reside? 

  (1) Em casa própria 

  (2) Em casa alugada 

  (3) Em casa de familiares 

  (4) Num lar 

  (5) Outro. Qual? ______________________________ 

 

B) Concelho de residência: _______________________________  

C) Código Postal: ________ 
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D) Local de residência 

 (1) Urbano/Semiurbano 

 (2) Rural 

 

5. Nível de Escolaridade 

  (1) Não sabe ler nem escrever 

  (2) Só sabe ler e escrever 

  (3) 1º Ciclo do Ensino Básico (1º - 4º Ano) / Antiga 4ª Classe 

  (4) 2º Ciclo do Ensino Básico (5º - 6º Ano) / Antiga 6ª Classe (Ciclo Preparatório) 

  (5) 3º Ciclo do Ensino Básico (7º - 9º Ano) / Curso Geral dos Liceus 

  (6) Ensino Médio / Ensino pós-secundário / Curso profissional 

  (7) Ensino Superior (Politécnico ou Universitário) – Bacharelato 

  (8) Ensino Superior (Politécnico ou Universitário) – 1º ciclo / Licenciatura 

  (9) Ensino Superior (Politécnico ou Universitário) – 2º ciclo / Mestrado 

  (10) Ensino Superior (Politécnico ou Universitário) – 3º ciclo / Doutoramento 

 

6. Situação Profissional 

  (1) Empregado/a 

 (2) Desempregado/o 

 (3) Reformado/a 

 (4) Doméstica 

 (5) Estudante 

 (6) Outra. Qual? ________________________ 

 

Se está empregado/a, qual a sua profissão?  

______________________________ 
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7. Há quanto tempo foi diagnosticada a sua doença?  

_____ Anos    _____ Meses 

 

8. Teve ajuda para responder aos questionários? 

   (1) Sim 

   (2) Não 

 

 

           MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário Clínico 
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Questionário N.º ____     Avaliação ____ 

SNS N.º ____________________    Data: ___/___/___ 

 

 

Por favor assinale com uma cruz (X) o que melhor se adequa à sua situação do 
doente. 

 

1. Grupo de neoplasia e localização anatómica  

  (1) Digestivo   (a) Cólon 

     (b) Estômago 

     (c) Recto/Ânus 

     (d) Esófago 

     (e) Pâncreas 

     (f) Fígado 

     (g) Intestino Delgado 

  (2) Mama 

  (3) Urológico   (a) Próstata 

     (b) Bexiga 

     (c) Rim 

     (d) Testículo 

     (e) Pénis 

  (4) Ginecológico  (a) Útero 

     (b) Ovário/s 

     (c) Vulva  

  (5) Pulmão 
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 (6) Cabeça e Pescoço  (a) Nariz e seios nasais 

     (b) Nasofaringe 

     (c) Cavidade Oral 

     (d) Hipofaringe e Laringe 

     (e) Tiróide 

     (f) Glândulas Salivares 

 (7) Cérebro e SNC 

 (8) Tumores Líquidos  (a) Leucemia 

     (b) Linfoma 

     (c) Mieloma Múltiplo  

 
2. Data de Diagnóstico: ___/___/___ 

 
 

3. Classificação Tumoral 

 (1) Tx      (2) T0      (3) Tis      (4) T1      (5) T2      (6) T3      (7) T4 

 (1) Nx      (2) N0      (3) N1      (4) N2      (5) N3  

 (1) Mx      (2) M0      (3) M1 

 
4. Tratamento  

  (1) QT 

  (2) RT 

  (3) Cirurgia 

 (4) HT 

 (5) Terapia de Suporte 

 (6) Follow-up 

 

 



5. Terapia 

 (1) Adjuvante 

  (2) Curativa 

  (3) Paliativa 

 

6. Performance status: _____________ (ECOG) 

 ECOG 

 0. Assintomático 
1. Sintomático em ambulatório 
2. Sintomático, acamado < 50% tempo  
3. Sintomático, acamado > 50% e <100% 
4. Acamado 100% tempo  

 

7. Familiares portadores de doença oncológica 

  (1) Mãe/Pai 

  (2) Irmão/Irmã 

  (3) Avô/Avó 

  (4) Marido/Esposa 

  (5) Outro. Qual? ______________________ 

 

  

           MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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Questionário de Satisfação do Doente relativamente ao uso do OnQol
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Questionário N.º ____     Avaliação ____ 

SNS N.º ____________________   Data: ___/___/___ 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA O DOENTE 

 

 Muito 
fácil 

1

Fácil 
2 

Difícil 
3 

Muito 
difícil 

4 
1. Usar este programa foi…     
2. As instruções do questionário são…     
3. Ler as questões no ecrã foi…     
4. Entender as perguntas e decidir as minhas 
respostas foi…     

 

 

 SIM NÃO

1. Considera aceitável o tempo que demorou a responder ao questionário?   

2. Existiu alguma pergunta confusa?   

3. Já tinha alguma vez usado um computador?   

4. A resposta ao questionário tornou a sua visita ao hospital mais difícil?   
5. Teve privacidade suficiente para responder ao questionário?   

6. Na próxima consulta importava-se de voltar a responder?   

7. Se tivesse que responder em todas as consultas a este questionário isso 
incomodava-o(a)?   

 

 

1. Teve facilidade em responder ao questionário em computador? 

 
 (1) Sim, é fácil. 

 (2) Tive alguma dificuldade. 

 (3) Só consegui com ajuda. 

 (4) Não consegui responder. 
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2. Houve alguma coisa importante para si, que não foi questionado? 

  (1) Sim 

  (2) Não 

 

a) Se sim, por favor diga o quê:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário de Utilidade do OnQol para os Profissionais de Saúde 
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Data: ___/___/___      

Data de Nascimento: ___/___/___   Sexo: F   M   

Profissão: ___________________   Anos de Serviço: _______ 

 

 

Este questionário tem como finalidade avaliar a utilidade do processo de 

recolha electrónica de dados de Qualidade de Vida (QdV), em especial da informação 

de QdV que lhe é fornecida. A resposta a este pequeno questionário é fundamental 

para melhorar este processo.  

Por favor, dê-nos o seu grau de concordância em relação às seguintes 

afirmações, assinalando com um (X) a resposta que mais se adequar a si. 

   

 Discordo 
muito 

Discordo Concordo 
Concordo 

muito 
Não sei 

1. O relatório é fácil de interpretar.      
2. O relatório aumentou o tempo de 

consulta. 
     

3. O relatório permitiu melhorar a 

comunicação com o doente. 
     

4. O relatório permitiu evidenciar problemas 

que de outro modo talvez não tivessem 

sido discutidos na consulta. 

     

5. De uma maneira geral, considera que o 

relatório lhe foi útil na consulta? 
     

 

6. Existe algum comentário que deseje acrescentar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

          MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO. 


