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1.1. Introdução 

 

Em Portugal, o Programa Nacional de Cuidados Paliativos (DGSa, 2005) considera 

destinatários destes cuidados os doentes que cumulativamente: não têm perspetiva de 

tratamento curativo, têm rápida progressão da doença e expetativa de vida limitada; têm 

intenso sofrimento; têm problemas e necessidades de difícil resolução, que exigem apoio 

específico, organizado e interdisciplinar. 

 

Segundo o Programa Nacional, os Cuidados Paliativos (CP) não são determinados pelo 

diagnóstico, mas pela situação e necessidades do doente.  

 

Na fase inicial do desenvolvimento dos CP, estes dirigiam-se, essencial e unicamente, aos 

doentes do foro oncológico, nas fases mais avançadas da sua doença. Na sequência das 

alterações que a Organização Mundial de Saúde (OMS) introduziu no conceito de cuidados 

paliativos, centrando a sua prática nas necessidades dos doentes e não no seu prognóstico, 

também os alvos dos cuidados paliativos mudaram, preconizando-se, atualmente, que estes 

cuidados e os recursos específicos, estejam vocacionados para cuidar de doentes oncológicos, 

com SIDA, insuficiência terminal de órgãos (coração, rins, fígado, pulmão), demências, 

doenças cérebro-vasculares, esclerose lateral amiotrófica, doenças do neurónio motor, fibrose 

quística, entre outras (Capelas & Neto, 2010 p. 794). 

 

Se os cuidados paliativos constituem uma resposta organizada à necessidade de tratar, cuidar 

e apoiar ativamente os doentes, na fase final da vida, será necessário encontrar formas de 

avaliar essas mesmas necessidades, de uma forma geral, até porque a opinião do doente pode 

ser diferente da opinião dos seus profissionais de saúde ou dos familiares que cuidam dele. 

Algumas pessoas estão mais preocupadas com sintomas físicos, tais como a dor, e outras com 

o impacto que a doença tem no seu dia-a-dia; outros, ainda, podem estar angustiados com a 

incerteza da sua situação, com preocupações religiosas ou espirituais, ou com o impacto da 

doença na sua família (WHO, 2004 p.12).    
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A maioria das investigações tem sido centrada nas pessoas que vivem com neoplasia. As 

preocupações comuns a muitos doentes incluem a necessidade de comunicar com os seus 

familiares e os profissionais de saúde, de lidar com a incapacidade, a dor, a dispneia, a 

ansiedade e a depressão. Os familiares e cuidadores relatam, frequentemente, a necessidade de 

suporte nos cuidados da pessoa doente e a de lidar com a ansiedade e a depressão. Dados 

recentes revelam preocupações comparáveis e, possivelmente, maiores necessidades nas 

pessoas que sofrem de doenças não neoplásicas (WHO, 2004 p.12). 

 

No entanto, enquanto que a evolução da doença neoplásica pode, frequentemente, ser prevista, 

existe uma grande incerteza em muitas doenças crónicas comuns. As pessoas com 

insuficiência cardíaca ou com DPOC, por exemplo, podem viver com maior incapacidade e 

durante mais tempo e morrem depois de uma rápida deterioração e subitamente, sem estarem 

à espera (WHO, 2004 p.12). As trajetórias das doenças não-neoplásicas podem dar a 

impressão de dificultar a estratégia dos serviços a dispensar, no entanto e, apesar da incerteza 

do prognóstico, isso não quer dizer que as necessidades dos doentes e familiares sejam menos 

importantes (WHO, 2004 p.13).  

 

O declínio funcional, nos meses anteriores à morte, foi descrito por vários investigadores, 

entre os quais Glaser e Strauss, que, em 1968, definiram três trajetórias possíveis para a morte 

(Glaser, 1968 citado por Sands, 2010 p.74). Mais recentemente, Lunney et al (2003) 

operacionalizaram essas trajetórias teóricas num estudo (Established Populations for 

Epidemiologic Studies of the Elderly-EPESE), descrevendo o padrão geral de declínio 

funcional em quatro trajetórias de função e bem-estar, ao longo da vida e de acordo com o 

tipo de doença (figura 1). Estas trajectórias são: 

1. A trajetória de morte súbita – de que são exemplos o trauma e o enfarte do miocárdio; 

2. A trajetória da doença oncológica – com um elevado nível funcional inicial e com um 

declínio rápido num curto período de tempo, facilitando a decisão de indicação para cuidados 

paliativos; 

3. A trajetória das insuficiências de órgãos – com limitação da função e do bem-estar, a longo 

prazo, mas com episódios graves e intermitentes, exigindo, por vezes, internamentos de 

urgência e podendo levar a uma morte repentina;  
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4. A trajetória das demências / fragilidade - com funcionalidade muito diminuída e um 

declínio prolongado, condicionando problemas na prestação de serviços abrangentes e 

coordenados; 

 

morte

Falência de órgão

má

boa

F
u

n
çã

o

Tempo

morte

Fragilidade

má

boa

F
u

n
çã

o

Tempo

morte

Morte súbita

má

boa

F
u

n
çã

o

Tempo

morte

Doença terminal

má

boa

F
u

n
çã

o

Tempo
 

Figura 1– Trajetórias funcionais no fim da vida. Adaptado de Lunney (2002) 

 

O importante na definição destas trajetórias funcionais possíveis é que as necessidades físicas, 

sociais, psicológicas e espirituais dos doentes e dos seus cuidadores variam 

consideravelmente de acordo com o tipo de trajetória de doença (Lynn, 2001).  

 

Segundo Sands et al (2010, p.75), a informação epidemiológica individual sobre a 

funcionalidade e o performance status pode ajudar a responder a questões, tais como “Será 

possível que eu tenha que ficar acamado sem conseguir falar ou levantar-me?”, “ Será que 

preciso de alguém que cuide de mim?”, “Serei capaz de ficar em casa?”. Apesar de parecer 

redundante, para muitos médicos, distinguir as diferenças entre o declínio funcional e os 

cuidados necessários de um doente com doença de Alzheimer e um doente com leucemia 

mielóide aguda, o que é certo é que, para os doentes e seus cuidadores, estas diferenças não 

são tão óbvias. Por isso, os indivíduos beneficiam de informação sobre trajetórias funcionais, 

em vez de serem deixados entregues às suas próprias conclusões, baseados no que observam 

ou no que consultam na literatura e nos media (Sands, 2010).        

 

Apesar do prognóstico ser reconhecido como uma das três principais competências médicas, 

em conjunto com o diagnóstico e o tratamento, muitos clínicos não o realizam (Hutchinson, 

1934 citado por Glare et al, 2010). Segundo Christakis & Iwashyna (1998), num inquérito 

realizado a cerca de 700 médicos americanos (internistas, cardiologistas, gastrenterologistas, 

pneumologistas, hematologistas, entre outros), quase 60% considerava-se com formação 
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inadequada para estabelecer um prognóstico. A maioria referia dificuldades técnicas 

(formulação complicada) ou operacionais (inquietação na comunicação do resultado). As 

razões para considerarem stressante esta tarefa estavam relacionadas com a dificuldade da 

formulação, propriamente dita, com a perceção de que os doentes desejavam muita certeza e 

precisão da previsão e, ainda, com o facto de se sentirem intimidados pelo julgamento dos 

doentes e dos seus colegas, se o prognóstico falhasse. Assim, muitos evitavam fazer 

prognósticos, esperando, geralmente, serem interrogados, particularmente se se tratassem de 

situações clínicas atípicas ou com uma evolução mais incerta do que a habitual.      

 

A dificuldade é ainda maior se se tratar de doenças não neoplásicas, já que a esmagadora 

maioria dos trabalhos publicados sobre a arte de prognosticar analisa populações de doentes 

oncológicos. Apesar de as fases avançadas das doenças não oncológicas (insuficiências de 

órgão, SIDA, demências e outras doenças neurodegenerativas) merecerem menos atenção 

editorial, têm surgido, nos últimos anos, publicações de referência no âmbito do prognóstico 

pós-encefalopatia anóxica, na insuficiência cardíaca, na insuficiência renal crónica sob diálise 

e na insuficiência hepática (Tavares, 2010 p.45).  

 

Coventry et al (2005) realizaram uma revisão sistemática, com o objetivo de analisar os 

instrumentos e variáveis preditivas que pudessem auxiliar os clínicos a melhorar a capacidade 

de prognosticar nos doentes com doenças não neoplásicas. Identificaram apenas onze estudos, 

em ambiente hospitalar e comunitário. Os modelos de prognóstico que pretendem estimar a 

sobrevida inferior a seis meses, em doentes com neoplasia têm, geralmente, um fraco poder 

discriminativo nos doentes com doenças não neoplásicas, o que reflete a natureza imprevisível 

da maioria destas doenças. No entanto, foi identificada uma série de variáveis genéricas e 

específicas de doença com valor preditivo, para poder auxiliar os médicos a identificar os 

doentes com pior prognóstico e necessidades de cuidados paliativos. Contudo, são ainda 

necessários modelos de prognóstico simples e bem validados que forneçam aos clínicos 

medidas objetivas de status paliativo em doentes com doenças não neoplásicas (Coventry et al, 

2005). 

 

Tradicionalmente, os cuidados paliativos são, maioritariamente, destinados a doentes com 

neoplasias, em parte porque a evolução destas doenças é mais previsível, sendo mais fácil 
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reconhecer e planear as necessidades destes doentes e dos seus cuidadores. Como 

consequência, existe a perceção de que os CP são relevantes nas últimas semanas de vida 

(quando os tratamentos curativos deixam de ser benéficos) e devem ser fornecidos apenas por 

serviços especializados. De facto, as pessoas doentes e os seus familiares têm problemas 

durante os anos da sua doença e necessitam de ajuda sem ser propriamente a partir de uma 

data facilmente definível, antes de morrer. O conceito de oferta de CP, apenas em “fim de 

vida”, não se ajusta a várias doenças e a OMS considera que os CP são uma intervenção a ser 

potencialmente oferecida durante o tratamento curativo, devendo ser desenvolvido e utilizado 

para colmatar necessidades de populações idosas e, também, de populações mais jovens ou 

crianças que têm doenças com risco de vida (WHO, 2004 p.14-15).        

 

O aumento significativo da população de doentes com insuficiência cardíaca, DPOC, acidente 

vascular cerebral e demências levou Stewart & Mcmurray (2002) a descrever a "paralisia do 

prognóstico” que ocorre quando os clínicos, em face de trajetórias incertas de certas doenças, 

não se definem quanto a questões de fim de vida, tendo como consequência a ausência de 

cuidados paliativos progressivos no fim de vida (Murray et al, 2005) e um planeamento de 

decisões por vezes desadequado.  

 

Se a indicação para cuidados paliativos é baseada em necessidades, mais do que no 

prognóstico, e sabendo-se da dificuldade de prognosticar, interessa então definir o conceito 

de necessidade. 

 

Segundo Fortin (2009, p. 70), o conceito é o elemento essencial em qualquer investigação, 

dado que é ele que é estudado e não a própria população. No domínio da saúde, o conceito 

pode definir-se como uma atitude ou um estado de espírito manifestado por indivíduos face a 

acontecimentos particulares e serve para ligar o pensamento abstrato e a experiência sensorial, 

porque ele resume e categoriza as observações empíricas.     

 

O conceito de necessidade, tão vulgarmente utilizado nas últimas décadas, foi alvo de análise 

cuidadosa apenas recentemente. Há 30 anos, Soper (1981) referia que ''existem poucos 

conceitos tão frequentemente invocados e ainda tão pouco analisados como o das 

necessidades humanas”. Stevens (1998, citado por Asadi-Lari et al, 2003), identifica o 

interesse da avaliação de necessidades em várias fases: a abordagem sociológica da década de 
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1960 foi substituída pelo planeamento racional e alocação de recursos baseados nos dados 

epidemiológicos, na década de 1970; na década de 1990, a reforma do Serviço Nacional de 

Saúde inglês introduziu “necessidade” como alvo da alocação de recursos e, desde o início do 

século XXI, o foco tem sido centrado sobre a "ação colaborativa", já que a necessidade de 

cuidados de saúde deve ser coletivamente identificada pelas “partes interessadas ". 

 

Existem diferentes abordagens teóricas para compreender as “necessidades humanas” e as 

principais foram definidas pela hierarquia das necessidades de Maslow (1954) e pela 

taxonomia das necessidades de Bradshaw (1972, citado por Higginson, 2007). Segundo 

Maslow, psicólogo e filósofo americano, a motivação humana resulta de uma hierarquia de 

necessidades (figura 2). Essas necessidades começam num nível fisiológico mais básico (sede, 

fome, entre outras) e progridem para níveis superiores de necessidades de segurança, 

necessidades de pertença e estima, culminando em necessidades de autorrealização. Abraham 

Maslow (1954) argumentou que só quando o nível inferior de necessidades era satisfeito 

surgia motivação para enfrentar as necessidades de nível superior. A aplicação desta teoria 

pode ser útil para compreender que cuidados paliativos e alívio de sintomas devem preceder 

necessidades mais básicas como a fome, a sede ou a habitação. No entanto, o modelo de 

Maslow implica uma ordenação linear simplista das necessidades, o que nem sempre se aplica. 

Por exemplo, não é necessariamente verdade que necessidades mais elevadas, tais como a 

valorização de relações ou a arte não sejam importantes mesmo que necessidades de nível 

inferior não estejam ainda satisfeitas (Higginson, 2007). 

Necessidades fisiológicas básicas

Necessidades de segurança

Necessidades sociais

AutoestimaAutoestima

AutorrealizaAutorrealizaççãoão

 
Figura 2 - Hierarquia de necessidades, segundo Maslow 
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Segundo John Bradshaw (1972, citado por Higginson et al, 2007), sociólogo americano, as 

necessidades são consideradas no contexto de quem as define, sendo divididas em quatro 

categorias: 

 Necessidade sentida – o que o indivíduo sente que necessita, isto é, a necessidade na 

perspetiva da pessoa que a tem.  

 Necessidade expressa – o que o indivíduo diz que precisa. i. e. a necessidade sentida 

transformada em ação; também chamada demanda em alguns contextos (Wright et al, 

1998).  

 Necessidade normativa – necessidade que é identificada de acordo com uma norma (ou 

padrão definido); tais normas são geralmente definidas por especialistas e correspondem 

ao que os profissionais pensam que o indivíduo necessita. 

 Necessidade comparativa – problemas que emergem por comparação com as 

necessidades noutras áreas ou situações. 

 

Esta taxonomia é valiosa no contexto de cuidados paliativos, porque salienta quem avalia e 

quem define a necessidade. Por exemplo, muitos doentes com doença progressiva não são 

capazes de expressar ativamente as suas necessidades de cuidados paliativos ou de alívio de 

sintomas. Assim sendo, analisando as necessidades expressas de cuidados paliativos, é 

provável que subestimem o nível de necessidade. No entanto, se tivermos em consideração 

apenas as necessidades normativas, dependentes do conhecimento dos profissionais, 

atendendo a que os conhecimentos de cada profissional podem ser muito variados, as 

necessidades também poderão ser subestimadas (Higginson et al, 2007). 

 

Qualquer que seja a definição utilizada para necessidade, deverá ser operacionalizada a forma 

de avaliar essa necessidade. Por essa razão, Stevens & Raftery (1994) definiram necessidade, 

no contexto dos cuidados de saúde, como "a capacidade de beneficiar de cuidados de saúde".  

 

Reconhecendo a taxonomia de Bradshaw (1972), Stevens & Raftery (1994) combinaram 

diferentes abordagens para determinar o que é necessidade, adicionando um componente 

importante – o de beneficiar de cuidados de saúde. Assim, para cada necessidade ser 

reconhecida, por definição, deverá existir uma solução eficaz de cuidados de saúde, de outra 
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forma poderá ser uma necessidade, mas não é relacionada com cuidados de saúde. Nesta 

definição, particularmente relevante no que concerne aos objetivos dos cuidados paliativos, 

“necessidade” é equivalente a “capacidade de beneficiar” (Higginson et al, 2007). E esse 

benefício não será restritamente clínico, mas abrange outras dimensões que poderão incluir 

confiança, cuidados de suporte e alívio dos cuidadores (Stevens & Gillam, 1998). 

 

1.2. Importância da avaliação de necessidades em cuidados paliativos  

 

Segundo Wright et al (1998), a avaliação de necessidades em saúde fornece a oportunidade 

para: 

 Descrever os padrões de doença na população local e as diferenças regionais; 

 Aprender mais sobre as necessidades e prioridades da população local; 

 Destacar as áreas de necessidades não satisfeitas e oferecer um conjunto claro de 

objetivos para satisfazer essas necessidades; 

 Decidir como usar racionalmente os recursos para melhorar a saúde da população e a 

maneira mais eficaz e eficiente; influenciar a política, a colaboração entre parceiros, 

ou a investigação de prioridades de desenvolvimento; 

 Monitorizar as necessidades de saúde, permitindo, ainda, facilitar a promoção da 

equidade na prestação e utilização dos serviços de saúde e diminuir desigualdades de 

fornecimento de cuidados de saúde.  

Reconhece-se, consequentemente, a importância de avaliar as necessidades de saúde, em vez 

de reagir às demandas de saúde (Wright et al, 1998).  

 

Segundo Higginson et al (2007), existem várias formas de se abordar as necessidades em 

saúde, em geral, ou, em particular, em cuidados paliativos. Idealmente, devem ser utilizadas 

as seguintes abordagens, em combinação: 

 Abordagem epidemiológica - faz triangular três fontes de informação: dimensão da 

necessidade (determinada pela informação disponível sobre a incidência e prevalência 

dos problemas ou sintomas), disponibilidade dos serviços e eficácia e custo-eficácia 

dos potenciais serviços. Esta forma de abordagem poderá ter algumas limitações já 

que depende da disponibilidade e rigor da informação e, por isso, poderá incluir as 

duas abordagens seguintes:  
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 Abordagem corporativa – corresponde à avaliação direta das necessidades e 

prioridades da população. Wrigtht et al (1998) defendem que seja posta a questão: “O 

que querem os doentes?”, como elemento principal numa avaliação de necessidades. 

Os métodos a utilizar poderão ser vários: painéis de consulta, grupos focais (focus 

groups), inquéritos (surveys) ou sondagens de opinião. No entanto, embora a avaliação 

de necessidades deva ser abrangente, existem desafios muito específicos para garantir 

o envolvimento significativo de “populações paliativas”. Uma das dificuldades deste 

tipo de avaliação é o da escolha da “população alvo”. E disso é exemplo o estudo de 

Currow et al (2008) que descreve as necessidades não atendidas de 644 doentes com 

DPOC, não através dos doentes mas dos seus cuidadores, em luto. 

 Abordagem comparativa – a avaliação comparativa de necessidades salienta os 

contrastes entre populações de diferentes áreas. 

 

Atualmente, a literatura disponível para escolher o método mais apropriado de avaliação de 

necessidades, mesmo nos países desenvolvidos, é ainda reduzida (Higginson et al, 2007).   

 

Em Portugal, Capelas (2009), aplicando metodologia recomendada e utilizando os dados 

demográficos portugueses, relativos ao ano de 2007, divulgados pelo Instituto Nacional de 

Estatística, calculou que, nesse ano, cerca de 62 000 doentes tiveram necessidade de cuidados 

paliativos e, para estes doentes, estimou as necessidades das respetivas equipas e unidades de 

cuidados paliativos. Em termos de camas, Capelas considerava podermos estar próximos dos 

10% das necessidades, o mesmo não acontecendo com as equipas de outras tipologias 

(equipas domiciliárias e equipas de suporte intra-hospitalar), com implementação ainda mais 

limitada.  

 

A avaliação de Capelas (2009), utilizando a abordagem epidemiológica de necessidades, é 

justificada pela implementação apenas recente deste tipo de cuidados em Portugal. As 

primeiras iniciativas surgiram apenas no início dos anos 90 (Serviço de Medicina Paliativa do 

Hospital do Fundão – 1992) (Marques et al, 2009). E, ao longo de vinte anos, surgiram, em 

Portugal, vinte unidades/equipas de Cuidados Paliativos (APCP, 2011), o que é 

manifestamente insuficiente para a população portuguesa. Assim sendo, é de esperar que os 

doentes não oncológicos tenham uma resposta ainda mais limitada neste tipo de cuidados. 
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Não havendo, em Portugal, dados gerais da caraterização dos doentes tratados em Cuidados 

Paliativos, sabe-se que o doente não oncológico tem ainda um acesso muito limitado, 

correspondendo, na análise de Tavares et al (2008), a 9,2% dos doentes tratados.  

 

Mesmo em países onde a prática de cuidados paliativos está consistentemente implementada, 

constata-se uma integração de doenças não oncológicas muito inferior à esperada, se tivermos 

em conta a prevalência dessas patologias e as necessidades dos doentes e dos seus cuidadores. 

No Reino Unido, Partridge et al (2009) avaliaram os profissionais de serviços de tratamento 

de doenças respiratórias crónicas e constataram que apenas uma minoria referia um acesso 

fácil a cuidados paliativos. Cerca de 20% dos serviços tinham políticas formais para 

atendimento de pacientes com doença respiratória crónica, chegando ao fim da vida, mas 

87,9% dos entrevistados não tinham nenhum processo formal para iniciar as discussões de 

final de vida com os doentes com doença respiratória terminal. 

 

Por outro lado, em Portugal, é reconhecida a necessidade de formação em Medicina Paliativa 

mas existe, ainda, uma enorme relação entre o prognóstico e a oferta de estratégias paliativas. 

No estudo de Carneiro et al (2010), realizado a 50 profissionais de uma enfermaria de 

Medicina Interna, 98% consideravam que a maioria dos seus doentes beneficiava de 

estratégias especializadas, nesta área, mas 57,1% dos inquiridos achavam fundamental a 

elaboração de um prognóstico prévio à oferta de estratégias paliativas, o que poderia ser 

comentado, de acordo com Stewart & Mcmurray (2002), como um exemplo de "paralisia do 

prognóstico”.  

 

Há muitas barreiras à extensão dos serviços especializados de cuidados paliativos para 

doentes com doenças não-neoplásicas. Segundo Coventry et al (2005), estas barreiras incluem 

a preocupação de que tal expansão possa levar ao agravamento dos recursos financeiros, 

comprometendo a capacidade das equipas existentes, especializadas em cuidados paliativos 

para prestar cuidados a doentes com neoplasia. Além disso, pouco se sabe sobre a aceitação 

deste grupo de doentes pelos serviços especializados de cuidados paliativos. Mas, talvez, a 

principal barreira para aumentar a acessibilidade dos doentes não-neoplásicos aos cuidados 

paliativos esteja relacionada com a relutância dos médicos e / ou a incapacidade de definir o 
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status paliativo e a previsão de tempo até à morte, neste grupo de doentes (Field & Addington, 

1999).  

 

Os princípios e os valores atuais dos programas públicos de cuidados paliativos 

fundamentam-se no direito humano
1
 à qualidade de cuidados em final de vida (WHO, 1994), 

justificando o desenvolvimento de medidas de apoio a pessoas em situações de 

vulnerabilidade, respeitando os seus valores e preferências.  

 

Assim, e enquanto, em Portugal, os Cuidados Paliativos existentes, não satisfizerem as 

necessidades, poderemos pensar em aplicar uma abordagem corporativa - avaliação direta das 

necessidades e prioridades da população e que, tal como Wrigtht et al (1998) defendem, 

coloque a questão “O que querem os doentes?”, como elemento principal, numa avaliação de 

necessidades.  

 

Se o movimento de cidadãos por melhores Cuidados Paliativos, em Portugal, considera que 

“ter acesso aos cuidados paliativos, em Portugal, continua a ser muito difícil” (APCP, 2011), 

como poderemos avaliar necessidades em cada cidadão? Que instrumento de avaliação 

escolher? 

 

Partindo do princípio de maior “paralisia do prognóstico” em doenças não neoplásicas, 

consideramos que seria importante avaliar as necessidades numa população não neoplásica.  

 

Sendo a insuficiência respiratória crónica (IRC) a evolução esperada de uma das doenças 

com maior prevalência - a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e de outras doenças 

respiratórias crónicas, musculoesqueléticas ou da parede torácica, com menor prevalência mas 

impacto semelhante, consideramos que o alvo do nosso estudo deveria ser esta “falência de 

órgão”. 

 

 

 

                                                      
1
 “Patients have the right to relief of their suffering according to the current state of knowledge” and “Patients 

have the right to humane terminal care and to die in dignity” 
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1.3. Avaliação de necessidades no doente com insuficiência respiratória crónica 

 

A IRC definida por pressão parcial arterial de oxigénio (PaO2) inferior a 8,0 kPa (60 mmHg), 

com ou sem pressão arterial parcial de dióxido de carbono (PaCO2) superior a 6,7 kPa (50 

mmHg) a respirar ar ambiente ao nível do mar (GOLD, 2010), é uma complicação grave de 

várias doenças pulmonares, sendo a DPOC a mais comum. A IRC pode ainda ser causada por 

bronquiectasias, doença intersticial pulmonar (DIP), doenças neuromusculares (DNM), 

sequelas de tuberculose e doenças da parede torácica, entre as quais a cifoescoliose é a mais 

frequente (Fauroux et al, 1992; Chaileux et al, 1996; Zielinski, 2000). Nos últimos anos tem 

sido crescente a prevalência da síndrome de obesidade hipoventilação (SOH) como causa de 

IRC (McKim et al, 2011; Janssens et al, 2003). 

 

De um modo geral, a IRC é irreversível e requer tratamento com oxigenoterapia de longa 

duração (OLD) e/ou ventilação domiciliária (VD), sendo os critérios de prescrição definidos 

por recomendações nacionais (DGS, 2006) e internacionais (Consensus, 1999). À semelhança 

de outros países europeus (Fauroux et al, 1992; Gustafson, 2007), não existe, ainda, em 

Portugal, um registo nacional de insuficientes respiratórios crónicos, sabendo-se, no entanto, 

que, em 2002, a prevalência estimada de doentes com necessidade de VD era de 9,3 por 

100000 habitantes (Lloyd-Owen et al, 2005) e que os custos
2
 diretos e indiretos têm sido 

significativos (Borges et al, 2009) e crescentes (DGSb, 2005; DGS, 2011 p. 7). 

 

A trajetória de doença na insuficiência de órgão, como é o caso da IRC, na DPOC, carateriza-

se por uma deterioração progressiva, durante um longo período, a presença de agudizações 

graves, que requerem internamentos e que, em alguns casos, podem levar à morte, alternando 

com períodos de estabilidade mas com sintomas (Soler-Cataluña et al, 2005). O mesmo tipo 

de evolução pode ter outras patologias causadoras de insuficiência respiratória tais como as 

sequelas de tuberculose, a patologia do interstício pulmonar, a cifoescoliose e as 

bronquiectasias (Zielinski, 2000).  

 

                                                      
2
 Custos directos – valor dos recursos dos cuidados de saúde destinados ao diagnóstico e tratamento; custos 

indirectos – consequência económica da incapacidade, ausência laboral, mortalidade prematura e custos para o 

doente e cuidadores. 
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A maioria da investigação tem sido desenvolvida na área da DPOC, o que, em parte, se 

explica pela sua prevalência, já que corresponde à quinta causa de mortalidade, mais 

frequente nos países de altos recursos, entre os quais Portugal se inclui, e à 11.ª causa de 

incapacidade, no mundo (Mathers & Loncar, 2006; Sands et al, 2010 p.60-61). A grande 

carga
3
 económica e social da DPOC (Pauwels & Rabe, 2004) justificou mesmo um programa 

específico, apoiado pela OMS, e desenvolvido em todo o mundo, desde 2000 (GOLD - 

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease), e que foi a fonte inspiradora do 

Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, 

desenvolvido em 2005 (DGSb, 2005). 

 

A concentração de esforços científicos na DPOC tem ainda fundamentação acrescida se se 

tiver em consideração que está previsto o seu aumento nas próximas décadas, não só pela 

exposição continuada aos fatores de risco, mas também devido à maior longevidade da 

população mundial (GOLD, 2010).   

 

A análise das tendências nas taxas de mortalidade da DPOC é complicada porque têm sido 

feitas mudanças nos rótulos de diagnóstico
4
 (Seamark et al, 2007). No entanto, tem sido 

analisada em alguns estudos. Recentemente, Soriano et al (2000) avaliou, no Reino Unido, a 

sobrevida de um doente com DPOC, sendo aos cinco anos após diagnóstico de 78% nos 

homens e 72% nas mulheres com doença ligeira, mas diminuindo para 30% nos homens e 

24% nas mulheres com doença grave. 

 

Segundo Curtis (2008), na DPOC, é difícil identificar os doentes que têm uma probabilidade 

de morrer dentro de seis meses. Os modelos prognósticos, utilizados no estudo SUPPORT 

(1995), baseados na Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II documentam essa 

dificuldade. Estes modelos mostraram que, nos cinco dias que precederam a morte, nos 

doentes com neoplasia do pulmão, tinha sido feita uma previsão de 10% de probabilidade de 

                                                      
3
 Carga da doença – é estimada a partir dos indicadores de incidência, prevalência, duração e mortalidade. 

4
 Até 1968, na oitava revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID), os termos “bronquite crónica” e 

“enfisema” eram amplamente utilizados. Nos anos 70, o termo DPOC substituiu os termos anteriores, em alguns 

países mas não em todos, o que teve como consequência uma maior dificuldade de comparar a mortalidade da 

DPOC nos vários países. A situação melhorou com a nona e décima revisões do CID, pois a DPOC e doenças 

obstrutivas das vias aéreas foram integradas na categoria “DPOC e condições associadas” (código 490496 da 

CID9 e código J4246 da CID10). (GOLD, 2010, p. 9).  

.        
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sobreviver aos seis meses, enquanto que, nos doentes com DPOC, a previsão de probabilidade 

de sobreviver era de 50% (Claessens et al, 2000).  

 

A identificação de marcadores validados para ajudar a prever a mortalidade da DPOC é 

claramente desejável, mas não necessariamente simples, provavelmente reflexo da quantidade 

de comorbidades, causas de morte e complexidade dos mecanismos subjacentes associados à 

DPOC. O fator prognóstico mais amplamente utilizado em doentes com DPOC é o FEV1 

(Forced Expiratory Volume in one second). No entanto, é cada vez mais claro que as 

“ferramentas” de prognóstico que melhor integram uma avaliação das comorbidades 

demonstram desempenho superior ao do FEV1 sozinho. O Índice BODE (B: índice de massa 

corporal; O: obstrução do fluxo aéreo; D: Dispneia e E: capacidade de exercício) é um 

exemplo recente de um instrumento multidimensional que evidencia uma grande promessa no 

prognóstico e previsão de doentes com DPOC (Sin et al, 2006). Infelizmente, mesmo os 

melhores modelos de sobrevivência aos seis meses para doentes com DPOC (RocKer et al, 

2007) têm uma capacidade limitada para prever a morte para doentes individuais e assim a 

morte inesperada ocorre frequentemente (Hansen-Flaschen, 2004; Patel et al, 2011).  

 

Os recentes esforços para identificar modelos de prognóstico específicos para doentes com 

DPOC, melhoraram a acuidade
5
 do prognóstico, mas não conseguem prever a sobrevida 

individual, a curto prazo, o que aliás também acontece para doentes com neoplasia (Celli et al, 

2004). Assim sendo, a maior incerteza do prognóstico dificulta não só as discussões sobre o 

próprio prognóstico mas também a escolha dos cuidados a fornecer aos doentes com DPOC, 

comparativamente com os doentes com neoplasia. Por outro lado como os médicos têm 

dificuldade em discutir o prognóstico num cenário de incerteza, não é surpreendente que eles 

também se debatam com a dificuldade de saber quando levantar questões sobre os cuidados a 

administrar no fim de vida. Mesmo assim, os profissionais são responsáveis por cuidar dos 

doentes com DPOC grave, promovendo o ensino sobre os cuidados de fim de vida e 

garantindo que os doentes recebam cuidados de acordo com as suas preferências, para tal é 

necessário percorrer um caminho com os doentes e os seus familiares em busca dos valores e 

objectivos dos cuidados a fornecer, tendo em atenção a qualidade de vida actual e 

eventualmente futura (Shanawani et al, 2008; Escarrabill et al, 2009).  

                                                      
5
 Acuidade - diferença entre o valor estimado e o valor real.   
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Um outro aspeto a ter em consideração na decisão de seleção de uma população de estudo 

baseia-se em investigação recente comparando os sintomas nos doentes com DPOC e nos 

doentes com neoplasia do pulmão. Os sintomas dos doentes com DPOC são mais graves e os 

serviços são limitados e sem cuidados de fim-de-vida (Edmonds et al, 2001; Elkington et al, 

2005; Gore et al, 2000; Habraken et al, 2009). 

 

É reconhecido por vários autores que o clínico tem um enorme desafio quando procura 

encontrar um equilíbrio ajustado a cada doente de forma a conseguir motivar para os 

autocuidados sem provocar angústia (Seamark et al, 2007). A grande dificuldade reside no 

facto de, frequentemente, não existir um ponto de transição entre o “tratamento activo” e os 

cuidados paliativos de suporte, e por isso a decisão é geralmente baseada no julgamento de 

clínicos experientes (Seamark et al, 2007) o que de alguma forma é uma tarefa difícil e por 

isso justifica mais investigação nesta área. 

 

Na primeira década do século XXI, apesar da DPOC ser alvo de maior investigação, 

comparativamente com outras patologias, também causadoras de IRC, a comunidade 

científica debruçou-se também, nos aspetos relacionados com o fim de vida, nos doentes com 

insuficiência respiratória em ventilação domiciliária, no que respeita a qualidade de vida 

(Carone et al, 1999; Windisch et al, 2003), a sobrecarga na vida real (Vitacca, 2007) e a 

perceção da família (Vittaca et al, 2010), entre outros. 

 

Segundo Escarrabill et al (2009), a melhor oferta de cuidados deve incluir: tratamentos 

médicos, de eficácia comprovada; tratamentos que assegurem o conforto; assistência 

coordenada e global, plano terapêutico prévio; cuidados individualizados, tendo em conta as 

preferências do doente; utilização atenta dos recursos do doente e da família; suporte para 

fazer o melhor cada dia, tendo também em conta a presença de comorbilidades. Para planear 

este modelo de cuidados, parece-nos importante a deteção das necessidades do doente, nas 

várias fases da doença.  

 

Ter em consideração as necessidades do doente poderá ser uma forma de contornar a 

“paralisia do prognóstico”, identificada por Stewart & McMurray (2002), e é, também, uma 

forma de envolver o principal interessado: o doente. 
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Capítulo 2. Revisão da literatura 

 

 

2.1. Instrumentos de avaliação de necessidades de cuidados paliativos 
 

A pesquisa de um instrumento para avaliação de necessidades tem sido desenvolvida por 

vários investigadores, já que a sua aplicação poderá ter interesse não só na prática clínica 

diária, para avaliação de necessidades individuais transversais e longitudinais, mas também na 

organização dos cuidados de saúde, na avaliação da qualidade de cuidados e, ainda, em 

investigação. Duas das mais recentes revisões sobre instrumentos de avaliação de 

necessidades (Wen & Gustafson, 2004 e Richardson et al, 2007) identificaram vários 

instrumentos disponíveis, alguns deles com informação detalhada sobre o seu 

desenvolvimento e as suas propriedades psicométricas. No entanto, ambos os autores 

concluiram que os dados sobre a capacidade de resposta e o impacto da administração desses 

instrumentos era escasso. Por outro lado, a maioria dos estudos desenvolvidos nesta área 

(avaliação de necessidades) tinha sido feita em doentes oncológicos. 

  

Tratando-se de encontrar um instrumento de avaliação de necessidades e escolhendo uma 

abordagem corporativa, com avaliação direta das necessidades e prioridades da população, 

defendida por Higginson et al (2007), mas tendo, também, em consideração que o instrumento 

de avaliação abrangesse as dimensões consideradas de importância em doentes com 

insuficiência respiratória, optámos pela escolha de um instrumento que pudesse vir a ser 

aplicado, tanto numa população geral, como, também, específica, para doentes com 

insuficiência respiratória.  

 

Não existindo, até à presente data, em língua portuguesa, um instrumento de medida com 

estas características e de forma a identificar os principais instrumentos de medida de 

necessidades em cuidados paliativos, que permitissem responder à questão “quem necessita 

de cuidados paliativos?” foi desenvolvida uma estratégia de pesquisa que incidiu sobre as 

seguintes bases eletrónicas de dados: Medline (sem limite/2010) e Cochrane Database of 

Systemic Reviews. A estratégia de pesquisa desenvolvida para as bases de dados mencionadas 

foi a seguinte: #Palliative care needs tool. 
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Foram obtidos os resumos dos estudos identificados pela estratégia de pesquisa, de forma a 

selecionar quais os estudos a ser incluídos na análise. Dos 77 trabalhos identificados
6
, foram 

seleccionados 18, tendo sido identificados nove instrumentos de avaliação de necessidades em 

CP (cujos critérios de seleção se encontram referidos no quadro 1): 

 Needs Assessment Toll: Progressive Disease – Cancer (NAT:PD-C) (Waller, 2008; 

2009; 2010); 

 Palliative Care Outcome Scale (POS) (Hearn, 1999; Slater, 2004; Serra-Prat, 2004; 

Stevens, 2005; Harding, 2010); 

 Needs of social nature Existencial concerns Symptoms Therapeutic interaction 

(NEST 13+) (Emanuel, 2000; Emanuel, 2001; Scandrett, 2010);  

 Problems and Needs in Palliative Care questionnaire-short version (PNPC-sv) (Osse, 

2004; 2007); 

 Hamilton Chart Audit Tool (H-CAT) (Slaven, 2007); 

 Supportive Care Pathway (SCP) (Main, 2006); 

 Symptoms and Concerns Checklist (SCC) (Lidstone, 2003); 

 Resident Assessment Instrument for Palliative Care (RAI-PC) (Stel, 2003);  

 Support Team Assessment Schedule (STAS) (Higginson, 1993; Lagabrielle, 2001). 

 

Para a análise dos questionários disponíveis, foi tida em consideração a opinião da Associação 

Europeia de Cuidados Paliativos (Caraceni et al, 2002) sobre as características ideais dos 

instrumentos de avaliação a utilizar em cuidados paliativos:   

1) Simplicidade. A população de doentes em medicina paliativa é, muitas vezes, frágil, tem 

deterioração da saúde e apresenta sintomas múltiplos. Para além de apresentar, com 

frequência, compromisso cognitivo de gravidade variável;  

2) Validade. É necessário avaliar as propriedades psicométricas dos instrumentos a utilizar, 

para que eles meçam efectivamente aquilo que é suposto medirem. A validação deve ser 

efetuada numa população que pertença à área específica de interesse e deve ter sido sujeito a 

validação na língua e cultura a que se destina, só dessa forma são permitidos estudos 

multicentricos internacionais. 

                                                      
6
 A revisão de literatura encontra-se resumida em anexo I - disponível em CD-R. A maioria dos trabalhos 

excluídos correspondiam a investigação qualitativa na área dos cuidados paliativos, alguns artigos eram de 

opinião e os restantes correspondiam a investigação em doenças específicas, não tendo sido considerados de 

interesse para este estudo.   



Capítulo 2. Revisão da literatura 

 
 

18 

Dos nove instrumentos disponíveis, cujos critérios de seleção se encontram expostos no 

quadro 1, o NEST - Needs of social nature Existencial concerns Symptoms Therapeutic 

interaction, desenvolvido por Linda Emanuel et al (2001), foi considerado o instrumento de 

medida mais apropriado por reunir mais condições necessárias ao estudo que nos 

propúnhamos realizar. Os restantes oito instrumentos foram excluídos pelos seguintes 

motivos: 

 Questionário desenvolvido com população exclusivamente com doença oncológica: 

NAT: PD-C; POS; PNPC-sv; H-CAT; SCC.   

 Questionário exclusivamente preenchido por profissionais de saúde e não pelo doente: 

NAT:PD-C; H-CAT; SCP; SCC.   

 Questionário excessivamente longo: PNPC-sv; SCC. 

 Questionário referindo sintomas vários mas excluindo o sintoma principal na IRC 

(dispneia/cansaço): NAT:PD-C; POS; PNPC-sv.  

 Publicação sem referência às propriedades psicométricas do instrumento: NAT: PD-C; 

H-CAT; SCP; STAS.   

 

A escolha do NEST foi ainda justificada pelas seguintes razões: 

 Foi construído e validado numa amostra mista de doentes oncológicos e não oncológicos de 

grandes dimensões (988 doentes) e com 10,9% de doentes com DPOC; 

 Revelou um grau elevado de fidelidade (α 0,63-0,85) e validade (Emanuel, 2000; Emanuel, 

2001; Kissane & Street, 2010 p. 411); 

 Facilitou a identificação de um conjunto importante de necessidades comparativamente com 

a avaliação clínica convencional (Scandrett et al, 2010); 

 Tem apenas 13 perguntas, pois foi preocupação dos autores torná-lo conciso mas abrangente 

e multidimensional no que respeita aos domínios avaliados: Necessidades sociais: 

financeiras, acesso a cuidados, necessidades dos cuidadores e proximidade; Existenciais: 

angústia, espiritualidade, estabilidade e utilidade; Sintomas: físicos e mentais e 

Terapêuticas: relacionamento, informação e objectivos dos cuidados;  

 Tem a vantagem de ser preenchido pelo doente, podendo ser utilizado em questionário-

entrevista;    

 Tem a possibilidade de ser aplicável em doentes com uma grande diversidade de 

diagnósticos, circunstâncias sociais e locais de cuidados (Grudzen et al, 2011);  
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Quadro 1- Sumário das caraterísticas dos instrumentos de avaliação de necessidades selecionados após revisão da literatura 
Instrumento 

 

 

Estudos 

Publicados 

 

 

Origem 

População  

validação 

Quem 

preenche 

instrumento 

Nº. itens 

(tipo de 

resposta) 

Demora 

preenchimento 

Dimensões não 

abrangidas 

Fidelidade 

Needs Assessment Toll: 

Progressive Disease – 

Cancer 

(NAT:PD-C) 

(Waller, 2008; 2010 

e 2010) 

 

 

Austrália 

50 doentes 

oncológicos 

11 PS 

PS 17 (sim/não  

ou 3 pontos) 
  lista de sintomas 

sem referência a 

dispneia 

  

Palliative Care Outcome 

Scale (POS) 

(Hearn, 1999; 

Slater, 2004; 

Serra-Prat, 2004;  

Stevens, 2005; 

Harding, 2010) 

 

Reino 

Unido 

148 doentes 

oncológicos  

e PS  

Doente ou 

PS 

 

10 (escala 

Likert 0-4) +  

1 pergunta 

aberta 

 

7 minutos 

 

lista de sintomas 

sem referência a 

dispneia; 

espirituais 

α Cronbach  

0,65-

Doentes 

0,70 - PS 

Needs of social nature 

Existencial concerns 

Symptoms Therapeutic 

interaction (NEST 13+) 

(Emanuel, 2000; 

Emanuel, 2001; 

Scandrett, 2010) 

 

EUA 

988 doentes 

onc. e não onc. 

Doente ou 

PS 

13 

(0-10 pontos) 
   α Cronbach  

0.63 - 0.85 

Problems and Needs in 

Palliative Care 

questionnaire-short 

version (PNPC-sv) 

(Osse, 2004, 2007) 

 

 

Holanda 

94 doentes 

oncológicos 

Doente 33 

(sim/não) 
  lista de sintomas 

sem referência a 

dispneia 

α Cronbach  

0,67 -0,89 

Hamilton Chart Audit 

Tool (H-CAT) 

(Slaven, 2007)  

Canada 

222 doentes 

onc. e não onc. 

falecidos    

PS sem perfil 

específico de 

CP 

  15 minutos 

 

espirituais   

Supportive Care 

Pathway (SCP) 

(Main, 2006) 

 

Reino 

Unido 
  PS         

Symptoms and Concerns 

Checklist (SCC) 

 (Lidstone, 2003) 

 

Reino 

Unido 

480 doentes 

oncológicos 

Doente 31 (escala 

Likert 0-3)+1 

pergunta aberta 

5 minutos  α Cronbach  

0,85 

Resident Assessment 

Instrument for Palliative 

Care (RAI-PC) 

(Steel, 2003) EUA 151 doentes 

 
        K  

0.76 - 0.95. 

Support Team 

Assessment Schedule 

(STAS) 

(Higginson, 1993; 

Lagabrielle, 2001) 

Reino 

Unido 

50 doentes onc. 

ou com SIDA 

Doentes, 

Cuidadores e 

PS 

16 (escala 

Likert 0-4) 
     

 informação não disponível;   Onc. – Doentes oncológicos; PS – Profissionais de saúde;  
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2.2. Instrumentos de avaliação em doentes com insuficiência respiratória crónica   

 

Não existem instrumentos de avaliação de necessidades, específicos para uma população de 

doentes com IRC ou mais especificamente para doentes com DPOC.  

 

Em 2003, Windisch et al. desenvolveram um instrumento para avaliação de qualidade de vida 

em doentes com IRC - Severe Respiratory Insufficiency (SRI), a versão original é alemã e foi 

traduzido e validado em castelhano (López-Campos et al, 2006), holandês (Duiverman et al, 

2008) e inglês (Ghosh et al, 2011). O questionário apresenta 49 questões abrangendo sete 

dimensões: 1) sintomas respiratórios, 2) funcionamento físico 3) sintomas acompanhantes e 

sono, 4) relacionamento social 5) ansiedade 6) bem estar psicológico e 7) funcionamento 

social. 

 

Em 2010, Vitacca et al. desenvolveram um questionário de 35 questões para cuidadores, de 

doentes ventilados no domicílio, em luto. O questionário avalia seis domínios específicos 1) 

controlo de sintomas; 2) conhecimento e controlo da doença; 3) sobrecarga familiar; tempo 

gasto para atendimento; encargos financeiros; 4) processo de morrer; 5) problemas médicos 

(consultas, internamentos) e 6) problemas técnicos (relacionados com a ventilação). Apesar da 

pertinência e interesse deste estudo, não foram testadas as propriedades psicométricas deste 

questionário (Windisch, 2010). 

 

Apesar da importância destes dois questionários no âmbito da IRC, nomeadamente nos 

doentes ventilados no domicílio, a sua utilização não nos permitiria rastrear as necessidades 

dos doentes em cuidados paliativos.  

 

A escolha do questionário NEST teve em consideração o facto de ter sido construído com 

base numa população mista de doentes neoplásicos e não neoplásicos entre os quais 10,9% 

dos doentes tinham DPOC (108 doentes), por outro lado foi pedida a opinião à autora e 

consubstanciada esta decisão, aquando do pedido de autorização para a sua utilização (anexo 

1 e 2 – correspondência com a autora, 16 Julho 2010).     
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2.3. O questionário NEST 

 

O NEST (Needs at the End-of-Life Screening Tool ou Needs of a social nature; Existential 

concerns; Symptoms; and Therapeutic interaction) foi desenvolvido por Linda Emanuel e 

colaboradores e o projecto recebeu a aprovação Institucional dos Conselhos de Revisão da 

Harvard Medical School e do Dana-Farber Cancer Institute em Boston, em colaboração com 

38 hospitais de seis locais geográficos (Emanuel et al, 1999; 2000; 2001). 

Após a construção e validação do questionário, ocorrida entre 1999 e 2001, procedeu-se à sua 

revisão em 2006 (Buehler Center on Aging, 2006 - anexo 3) e aplicação em 2010 e 2011.  

 

2.3.1. Caraterísticas e estrutura do questionário NEST 

 

O questionário foi construído para ter um alcance abrangente, podendo ser utilizado em 

avaliações sequenciais e num grupo vasto de diagnósticos, sendo, no entanto, suficientemente 

breve para poder ser administrado à cabeceira da cama.  

 

O questionário NEST consiste num instrumento de avaliação e triagem de necessidades, 

constituído por 13 perguntas que exploram as necessidades económicas, o acesso aos 

cuidados, a prestação de cuidados, a angústia relacionada com a doença, os sintomas físicos e 

mentais, a proximidade, a espiritualidade, os relacionamentos, o sentido de vida, a 

comunicação doente/clínico, a informação e os objetivos dos cuidados. 

 

A forma de pontuação de cada resposta é numérica. O formato de resposta do NEST é o de 

uma escala com diferenciação semântica, com palavras-âncora nos extremos e deriva de uma 

escala tipo Likert, uniformizada para uma escala de 0-10, sendo que o score 0 corresponde a 

menor intensidade e 10 corresponde a maior intensidade de necessidades.  

 

A interpretação das respostas é feita mediante uma “chave” de scores diferentes, de acordo 

com cada questão (Buehler Center on Aging, 2006). Ultrapassado esse score, a resposta é 

considerada significativa. O sistema de pontuação do NEST é realizado item a item, 

contribuindo para definir um perfil das áreas de força ou vulnerabilidade do doente - perfil de 
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necessidade, não sendo avaliado o seu score total (índice de necessidade) (McDowell, 2006 

p.15).   

 

Sendo o NEST uma escala de avaliação numérica de 0-10, as suas pontuações significam 

intensidade de uma necessidade e são variáveis qualitativas ordinais pelo que o valor 

atribuído não é uma quantidade real.  

 

2.3.2. Aplicação do questionário NEST    

 

O NEST é administrado em formato de papel, podendo ser preenchido pelo doente 

(autoadministrado) ou ajudado por profissional de saúde (questionário-entrevista). Não 

existe versão eletrónica deste instrumento. Em 2010, Scandrett et al testaram-no como 

ferramenta-de-cabeceira para detetar e documentar as necessidades e para orientar 

intervenções a doentes internados com neoplasia (em hospitais, não hospícios) e, em 2011, 

Grudzen et al testaram-no num serviço de urgência em doentes com mais de 65 anos, com 

doenças neoplásicas e não neoplásicas (incluindo insuficiência respiratória, cardíaca, renal, 

hepática, AVC e demência). Em ambos os estudos foi administrado sob a forma de 

questionário-entrevista. No estudo de Scandrett et al (2010), a segunda aplicação do teste, no 

final do internamento, foi parcialmente efetuada por entrevista telefónica (nas primeiras 48 

horas, após alta).  

 

Nos estudos de Emanuel et al (2000 e 2001), Scandrett et al (2010) e Grudzen et al (2011) não 

há informação disponível quanto à percentagem de dados omissos ou à dificuldade na 

interpretação dos resultados. 

 

O tempo de preenchimento do questionário não foi referido nos dois estudos em que foi 

avaliada a sua viabilidade (Scandrett et al, 2010 e Grudzen et al, 2011). No entanto, a sua 

aplicação foi feita sob a forma de questionário-entrevista, sendo, ainda, complementada por 

perguntas adicionais (NEST13+
7
) no estudo de Scandrett et al. 

 

                                                      
7
 Anexo II- disponível em CD-R. 
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Apesar de se tratar da aplicação do questionário NEST num serviço de urgência Grudzen et al 

(2011) referem uma elevada percentagem de doentes excluídos (38,4%) no teste de rastreio 

cognitivo (six-item screener de Callahan et al, 2002) que consideraram necessário para a 

participação no estudo. No entanto este pré-requesito não tem sido unanimemente utilizado na 

aplicação de instrumentos de avaliação em CP, nem o tinha sido no estudo de Scandrett 

(2010).  

 

Como já foi anteriormente referido, a sua aplicação já foi testada em dois ambientes: 

internamento e serviço de urgência.  

No estudo de Scandrett et al (2010) foi, ainda, testada a sua capacidade de avaliação de 

resposta (pré e pós intervenção).  

 

O instrumento de avaliação NEST foi projetado para auxiliar as equipas de saúde a avaliar e 

resolver as necessidades relacionadas com a doença, habitualmente não avaliadas pela 

avaliação convencional. Depois de desenvolvido e validado, foi testado em doentes com 

neoplasia, no Northwestern Memorial Hospital (Estados Unidos da América), detetando 

sofrimento relacionado com a doença, dificuldades de acesso aos cuidados, satisfação quanto 

aos objetivos do atendimento e necessidade de cuidadores. O objetivo principal dos autores 

com a utilização deste instrumento é proporcionar uma avaliação individual e global de cada 

pessoa doente, com doença crónica ou em risco de vida. O NEST não está traduzido noutra 

língua nem foi validado noutro país. A sua viabilidade foi testada, em 2010 e 2011. 
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Capítulo 3. Validação e adaptação transcultural de instrumentos 

 

Neste capítulo, desenvolvem-se os fundamentos teóricos que condicionaram a metodologia 

utilizada neste estudo. 

 

3.1. Validação de instrumentos  

 

Para validar um questionário é necessário verificar se o instrumento tem as caraterísticas 

psicométricas adequadas para o qual o instrumento foi projetado. Avaliar as propriedades 

psicométricas de um instrumento é um critério essencial para determinar a qualidade da sua 

medição (McDowell, 2006).  

 

As duas caraterísticas métricas essenciais para avaliar a precisão de um instrumento são a 

fidelidade e a validade. O objetivo principal da validação diz respeito ao significado ou 

interpretação dos scores do instrumento. Este conceito de validação, que reflete a ideia de 

concordância com um critério, é habitualmente utilizado em epidemiologia e pressupõe a 

noção de sensibilidade e especificidade (Macdowell, 2006 p. 30). Um instrumento pode ser 

fiel porque mede uma variável de uma forma constante mas inválido se não mede os 

fenómenos que é suposto medir (Fortin, 2009). A capacidade de resposta e a viabilidade são 

duas outras propriedades métricas que também contribuem para a validade de um instrumento 

(Andrews et al, 1994).  

 

A avaliação das propriedades psicométricas de um instrumento dá consistência aos resultados 

obtidos e, desta forma, podem ser comparados com os obtidos em outros estudos que 

utilizaram os mesmos instrumentos. A validação de um instrumento é um processo contínuo e 

dinâmico, que adquire mais consistência à medida que mais propriedades psicométricas são 

medidas em culturas diferentes, com diferentes populações e indivíduos (McDowell, 2006). 

 

3.1.1. Conceito de fidelidade 

 

A fidelidade refere-se à precisão e à consistência das medidas obtidas com a ajuda de um 

instrumento de medida. Reporta-se à capacidade do instrumento medir de uma vez para a 



Capítulo 3. Validação e adaptação transcultural de instrumentos 

 
 

25 

outra um mesmo objeto de forma constante – reprodutibilidade das medidas (Fortin, 2009 p. 

348-350).   

 

Existem diversos critérios para avaliar a fidelidade dos instrumentos de medida. Os principais 

são a estabilidade, a consistência interna e a equivalência.   

 A estabilidade ou fidelidade temporal ou consistência externa refere-se ao grau de 

concordância entre duas medidas colhidas em dois momentos diferentes (Aguiar, 2007 

p. 62). Considera-se um instrumento como sendo estável, quando as duas medidas, 

efetuadas nas mesmas condições e junto dos mesmos indivíduos, dão resultados 

idênticos. Apesar de alguns autores recomendarem intervalos de duas a quatro 

semanas, entre as duas medições (Fortin, 2009 p.349), numa população de cuidados 

paliativos é habitual optar por intervalos inferiores, de forma a repetir a medição em 

“condições semelhantes”.  

A estabilidade do instrumento de medida avalia-se por meio da técnica de “teste-

reteste” e a relação entre os dois conjuntos de scores exprime-se por um coeficiente de 

estabilidade. Um coeficiente de correlação elevado (> 0,70) significa que as medidas 

mudaram pouco, de uma vez para a outra (Fortin, 2009 p. 350).  

 

 A fidelidade interna ou consistência interna designa a concordância existente entre 

todos os enunciados individuais que constituem o instrumento de medida. Refere-se à 

homogeneidade de um conjunto de enunciados que servem para medir diferentes 

aspetos de um mesmo conceito. Quanto mais os enunciados são correlacionados, 

maior é a consistência interna do instrumento. A consistência interna assenta no 

princípio de que o instrumento é unidimensional, isto é, que mede um só conceito. 

A técnica correntemente utilizada para apreciar o grau de consistência interna de um 

instrumento é o cálculo do coeficiente alfa (α) de Cronbach. O alfa (α) de Cronbach 

permite determinar até que ponto cada enunciado da escala mede um dado conceito da 

mesma forma que os outros. O coeficiente alfa (α) é função do número de enunciados 

de uma escala e é mais elevado se a escala comporta vários enunciados. O valor dos 

coeficientes varia entre 0,00 e 1,00; um valor elevado indica uma grande consistência 

interna (Fortin, 2009 p. 350-351).   
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 A equivalência de um instrumento aprecia-se em duas circunstâncias: quando se 

utilizam duas formas equivalentes de um mesmo instrumento (as formas equivalentes 

são utilizadas para evitar o efeito de aprendizagem) e quando um fenómeno é 

observado por diferentes pessoas (fidelidade inter-juízes) (Fortin, 2009 p.351-352). No 

caso do questionário NEST, não existem duas formas equivalentes deste instrumento e 

o instrumento foi construído para ser preenchido exclusivamente pelo doente, pelo que 

a avaliação da equivalência não será efetuada. 

 

3.1.2. Conceito de validade 

 

A validação corresponde ao grau de precisão com o qual o conceito é representado por 

enunciados particulares num instrumento de medida. Um instrumento é válido se ele mede 

bem o que é suposto medir (Fortin, 2009 p. 354-355). Importa avaliar a validade de conteúdo, 

a validade de critério e a validade conceptual.  

 

 Validade de conteúdo refere-se ao carácter representativo dos enunciados utilizados 

num instrumento para medir o conceito ou domínio em estudo. A validade de 

conteúdo está diretamente ligada à definição teórica do conceito, à definição precisa 

do objeto de estudo e à determinação dos indicadores que servem para avaliar os 

comportamentos a observar (Fortin, 2009 p. 355-356; McDowell, 2006 p. 30). A 

avaliação da validade de conteúdo é especialmente relevante quando o instrumento 

está a ser desenvolvido, sendo de menor importância quando já foi validado e utilizado 

em diferentes áreas (Agra et al, 1998). Pode ser avaliada através de entrevistas 

cognitivas aos respondentes, de forma a verbalizarem as suas reações a cada uma das 

questões e assim entender como foram percebidas (McDowell, 2006 p. 31).    

 

 A validade de critério refere-se à correlação entre um instrumento de medida e um 

outro instrumento (critério) que mede o mesmo fenómeno. O primeiro instrumento 

pode predizer um resultado que produzirá um outro instrumento que mede o mesmo 

conceito, no mesmo momento. A validade de critério pode ser dividida em 

concomitante e preditiva, referindo-se a primeira ao estado atual e a segunda ao estado 

futuro.  
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A validade concomitante refere-se à correlação entre duas medidas do mesmo 

conceito, tomadas ao mesmo tempo junto dos indivíduos (Fortin, 2009 p. 356). 

Idealmente, o estudo decorre em uma população não selecionada, aplicando o 

instrumento a estudar e o goldstandard. Como alternativa, aplica-se o instrumento a 

indivíduos com e sem o problema, selecionados através do goldstandard. A aplicação 

do instrumento desta forma permite estabelecer a sua sensibilidade e especificidade 

(McDowell, 2006 p.31-34). A validade concomitante seria avaliada no NEST se 

estivesse disponível em língua portuguesa um instrumento goldstandard ao qual o 

NEST seria comparado. Mas, para a avaliação da validade concomitante, pode, ainda, 

comparar-se a escala de medida com dados clínicos (Fortin, 2009 p.357), pelo que 

poderá ser explorada a correlação entre certos enunciados e dados sociodemográficos 

e clínicos, colhidos à data do preenchimento do questionário. A validade preditiva 

refere-se à capacidade de um instrumento poder prever uma situação futura, a partir de 

um resultado atual. O desenho transversal deste estudo não permite este tipo de 

validação.         

 

 A validade conceptual ou validade de construto diz respeito à capacidade de um 

instrumento medir o conceito ou o construto definido teoricamente (estrutura teórica). 

Para estimar a validade conceptual, utiliza-se a análise estrutural, os grupos de 

contraste, a validade convergente e a validade divergente.  

 

Um grau elevado de validade conceptual ou estrutura teórica deve poder mostrar que 

a estrutura teórica está de acordo com a teoria subjacente (Vallerand, 2000 citado por 

Fortin, 2009 p.358) a análise fatorial é um método que permite reter agrupamentos de 

conceitos fortemente ligados entre si (fatores) e é útil para determinar se os enunciados 

de uma escala de medida se reagrupam em torno de um só fator. A análise de 

componentes principais poderá ser realizada para descobrir e sumarizar o padrão de 

intercorrelações entre as variáveis.  

O método dos grupos de contraste consiste em aplicar uma escala de medida a dois 

grupos de indivíduos diferentes em que se espera que obtenham scores opostos com a 

variável medida (Fortin, 2009 p.358).  
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Validade convergente e validade divergente – para avaliação da validade 

convergente correlacionam-se entre si dois ou mais instrumentos, medindo o mesmo 

conceito. Para estabelecer a validade divergente correlacionam-se os resultados 

obtidos por meio de dois ou mais instrumentos, medindo conceitos diferentes 

(Mcdowell, 2006 p. 34-35).  

Para a interpretação dos coeficientes de correlação, Macdowell (2006 p. 35) alerta 

para a dificuldade de correlacionar um instrumento com outro já que, habitualmente, 

surgem alguns problemas lógicos. Como o instrumento que se quer correlacionar não 

foi geralmente desenhado para reproduzir a ou as escalas com o qual está a ser 

comparado, não é de esperar que a correlação seja perfeita e, por isso, sugere que se 

fundamente com que tipos de variáveis se deve relacionar, logicamente, o instrumento 

de medida e qual a magnitude esperada para esse coeficiente de correlação, antes de se 

proceder ao teste empírico de validação.  

O coeficiente de correlação pode variar de -1.0 (indicando uma associação inversa) até 

+1,0, tendo 0,0 o significado de não existir qualquer associação. Como existem 

sempre erros de medição aleatória, a correlação máxima nunca pode atingir 1,0. 

Quando os coeficientes de fidelidade dos instrumentos são conhecidos, a correlação 

observada pode ser comparada com o máximo teoricamente possível
8
, ajudando na 

interpretação do coeficiente obtido entre duas escalas.  

 

3.1.3. Conceito de capacidade de resposta   

 

A capacidade de resposta do instrumento também é uma forma de avaliação de um 

instrumento e corresponde à sensibilidade do instrumento detetar a mudança, ao longo do 

tempo e após uma determinada intervenção, omitindo a mudança aleatória. A forma mais 

consensual de avaliar essa capacidade de resposta ou sensibilidade tem como numerador a 

mudança de pontuação (tipicamente antes e após o tratamento) e, como denominador, o 

desvio padrão da medida em linha de base ou o erro padrão dos scores (McDowell, 2006 p. 

42). O desenho transversal deste estudo não permite este tipo de avaliação do instrumento.  

 

 

                                                      
8
 Correlação máxima esperada teoricamente entre dois instrumentos - raiz quadrada do produto das suas 

fidelidades (McHorney, 1995 citado por Macdowell, 2006 p. 35). 
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3.1.4. Conceito de viabilidade  

 

A dificuldade de implementar a utilização rotineira de um instrumento de medida, na prática 

clínica, relaciona-se com a viabilidade desse instrumento. Apesar de não haver consenso 

sobre o significado de viabilidade ou de como ele deve ser medido Slade et al (1999), 

consideram importante analisar esta propriedade psicométrica e definem uma escala viável 

como simples, rápida de preencher, relevante, aceitável, disponível e valiosa. Para tal são 

necessárias certas características particulares do instrumento que se repercutem na: 

infraestrutura necessária para a recolha de dados (motivação e treino do pessoal que a utiliza) 

e para a análise dos resultados que, por sua vez, permitirão gerar mudanças nos cuidados 

clínicos a administrar ou nos planos dos serviços onde esse instrumento vai ser implementado.  

 

Andrews et al (1994) identificaram três dimensões de viabilidade: aplicabilidade, aceitação e 

praticabilidade. A aplicabilidade é o grau em que uma medida avalia dimensões de 

importância para o avaliador. A aceitabilidade descreve a facilidade com que um avaliador 

pode utilizar uma determinada medida. A praticabilidade refere-se aos requisitos de treino e 

à complexidade da pontuação, relatório e interpretação dos resultados. Quando são avaliados 

estes parâmetros, compreendem-se as possíveis barreiras à implementação e os ingredientes 

necessários para a sua aplicação com sucesso clínico diário. 

 

De certa forma o conceito de viabilidade corresponde ao conceito de utilidade analisado por 

outros autores que consideram necessário analisar o tempo de preenchimento, o número de 

respostas preenchidas, a facilidade do preenchimento, a necessidade ou não de ajuda de 

terceiros no preenchimento, bem como outros aspetos de interesse para o clínico que utiliza o 

questionário e que estão relacionados com o formato do questionário, a clareza das perguntas, 

o registo, a codificação e interpretação dos resultados e a perceção do seu uso na prática 

clínica (Argimon & Jiménez, 2004; Wen & Gustafson, 2004; Richardson et al, 2005). 
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3.2. Adaptação transcultural de um instrumento 

 

3.2.1. Equivalência transcultural 

 

A adaptação transcultural de um questionário de estado de saúde para utilização num país 

diferente daquele onde o questionário foi desenvolvido (país, cultura, e/ou linguagem) precisa 

de ser feita de forma metódica, para que se mantenha a equivalência entre a versão original e 

a versão traduzida.  

 

Se o questionário vai ser utilizado numa cultura diferente, os itens devem ser bem traduzidos 

linguisticamente, mas também devem ser adaptados à cultura-alvo, de forma que se mantenha 

a validade de conteúdo do instrumento, ao nível conceptual. Só desta forma se assegura que o 

impacto de uma doença ou do seu tratamento seja descrito de forma semelhante em estudos 

multinacionais. O termo "adaptação transcultural" é utilizado para englobar um processo que 

tem em consideração a língua (tradução) mas, também, problemas culturais de adaptação no 

processo de preparação de um questionário para utilização num ambiente diferente do original 

(Beaton et al, 2000). 

 

A tradução de uma escala deve permitir a comparação dos conceitos entre respondentes 

pertencentes a culturas diferentes (Fortin, 2009). Segundo Hulin (1987, citado por Fortin, 

2009 p.396), este género de comparação é possível se o significado que é dado aos conceitos 

da escala original e que é validado noutra língua for o mesmo para as duas culturas 

comparadas. O objetivo é obter medidas equivalentes. O que é procurado é a equivalência das 

medidas. Para que tal aconteça deve ser procurada equivalência, entre a versão original e a 

versão traduzida, em quatro áreas (Beaton et al, 2000): 

 Semântica: as palavras escolhidas significam o mesmo? Existem vários significados 

para o mesmo item? Existem dificuldades gramaticais na tradução?  

 Idiomática: os coloquialismos ou expressões idiomáticas são difíceis de traduzir. Se 

necessário, um comité de tradução deve formular uma expressão equivalente na versão 

a traduzir; 
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 Experimental /experiencial: os itens podem abranger atividades que não são 

praticadas no país de destino e, assim, mesmo que seja traduzível, deve ser substituído 

por um item semelhante;         

 Conceptual: por vezes, as palavras têm significados conceptuais diferentes, consoante 

as culturas. Por exemplo, o conceito de família pode ser mais expandido ou nuclear. 

O que se pretende não é uma tradução literal mas uma tradução que conserve o significado 

dos conceitos. 

 

Um outro aspeto a ter, ainda, em consideração é a de que o questionário final deve ser 

compreendido por uma pessoa com 12 anos de idade (equivalente ao sexto ano de 

escolaridade), já que esta é a recomendação geral para questionários (Beaton et al, 2000).  

 

3.2.2. Processo de tradução 

 

Para obter uma adaptação transcultural de um instrumento em outra língua a Task Force for 

Translation and Cultural Adaptation (Wild et al, em 2005) sugere o método de tradução-

retrotradução utilizado por tradutores bilingues, devendo ser seguidos os seguintes passos:  

 tradução na língua-alvo, por tradutores bilingues independentes, preferencialmente um 

da área de saúde, com a intensão de obter duas traduções que captem o significado 

conceptual, mais do que serem traduções literais; 

 análise de discrepâncias, por peritos, com conciliação sobre hábitos linguísticos e 

preferências e criação de uma  versão de tradução consensual na língua alvo; 

 revisão de erros gramaticais ou outros, sempre que é feita uma nova tradução para a 

língua alvo;  

 análise de compreensão e aceitabilidade, após aplicação da versão traduzida num teste 

piloto. Este passo tem como objetivo resolver problemas que possam resultar no não 

preenchimento, eventualmente relacionados com palavras ou frases com que os 

utilizadores do questionário possam não estar familiarizados; 

 retrotradução sem conhecimento da versão original; com eventual repetição, caso seja 

necessário fazer alterações à versão traduzida na língua alvo;  

 comparação da versão retrotraduzida com a original, analisando a equivalência 

semântica;  
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 relatório, especificando as escolhas feitas em todo o processo de tradução e pedido de 

aprovação ao autor; 
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Capítulo 4. Estudos de validação de questionários  

 

Neste estudo foram aplicados dois instrumentos o NEST e o MOS-SF36.   

 

4.1. Validação do questionário NEST 

 

O NEST (Needs at the End-of-Life Screening Tool ou Needs of a social nature; Existential 

concerns; Symptoms; and Therapeutic interaction) foi desenvolvido por Linda Emanuel e 

colaboradores e o projeto recebeu a aprovação Institucional dos Conselhos de Revisão da 

Harvard Medical School e do Dana-Farber Cancer Institute, em Boston, em colaboração com 

38 hospitais de seis locais geográficos (Emanuel et al, 1999; 2000; 2001). 

 

A validação do NEST englobou três fases: 

 

Na primeira fase - construção do questionário - realizou-se uma sondagem com 15 focus 

groups e 6 entrevistas em profundidade (in-depth interviews), com uma grande variedade de 

pessoas envolvidas em cuidados de fim de vida, incluindo doentes internados em hospícios, 

doentes em reabilitação hospitalar, doentes afroamericanos e hispânicos, cuidadores de 

doentes terminais, cuidadores que estavam em luto recente, indivíduos idosos, médicos, 

enfermeiras de cuidados intensivos, prestadores de serviços em unidades de cuidados 

paliativos ou domiciliários, assistentes sociais hospitalares cuidando de doentes terminais e 

prestadores de cuidados religiosos. Utilizando análise de conteúdo informal de gravações dos 

grupos focais e entrevistas, bem como uma extensa revisão da literatura, foram encontradas as 

dimensões consideradas de maior importância na experiência dos doentes em fim de vida 

(Emanuel & Emanuel, 1998). O “quadro conceptual” estudado descreve um conjunto de 

caraterísticas fixas do paciente, de dimensões modificáveis da experiência do doente e uma 

série de intervenções a proporcionar que pudessem modificar a experiência do doente e 

influenciar os resultados. 

 

As dimensões modificáveis incluíram: sintomas físicos, sintomas psicológicos e cognitivos, 

relações sociais, necessidades económicas, necessidade de cuidados, esperança e expectativa e 

sentimentos espirituais e existenciais. As intervenções a efetuar pelo sistema de cuidados 
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incluíam fatores de base familiar, social, serviços médicos e institucionais e ainda fatores 

económicos. 

 

De várias escalas padrão e questionários foram adaptadas uma série de perguntas. As questões 

relacionadas com sintomas foram adaptadas do Wisconsin Brief Pain Inventory, do Medical 

Outcomes Study (MOS) SF-36 e do European Clinical Oncology Group (ECOG), as questões 

relacionadas com medidas de desempenho e apoio social foram adaptadas da escala MOS – 

Social Support Scale. O instrumento desenvolvido para a entrevista incluía 135 questões e foi 

pré-testado com 18 doentes e 15 cuidadores (Emanuel et al, 1999). Cada uma das questões 

tinha várias opções de resposta, em 10 domínios: (1) características do doente; (2) estado de 

saúde e sintomas; (3) interações sociais; (4) comunicação com o médico / enfermeiro; (5) 

significado pessoal; (6) responsabilidades nos cuidados; (7) planos e preferências; (8) 

sobrecarga económica dos cuidados; (9) perceção de entrevista; e (10) atitudes sobre a 

eutanásia e suicídio medicamente assistido. O questionário foi posteriormente sujeito a 

revisão por peritos e refinamento. 

 

Na segunda fase - validação do questionário (Emanuel et al, 2000) - foram selecionados 

1.131 doentes elegíveis (maiores de 18 anos, mentalmente competentes e falando inglês), de 

cinco áreas metropolitanas e uma área rural (representativas da diversidade geográfica dos 

Estados Unidos), através de 383 médicos selecionados aleatoriamente (através de registo de 

médicos centrais e listas de membros de várias sociedades e especialidades, incluindo 

oncologistas, cardiologistas, pneumologistas, gastrenterologistas e internistas), a quem foi 

pedido que referenciassem para o estudo doentes com uma expetativa de vida de seis meses 

(portadores de qualquer doença à exceção de infeção VIH/SIDA). 

 

Dos 1.131 doentes elegíveis, após a primeira entrevista, 988 foram entrevistados (taxa de 

resposta de 87,4%). Dos 682 doentes que se mantiveram vivos 4 a 6 meses após a primeira 

entrevista (69%), 650 foram novamente entrevistados (95,3% de taxa de resposta). Dos 988 

entrevistados 59,4% tinham mais de 65 anos e 51,5% eram mulheres. A patologia terminal 

mais frequente foi a neoplásica (em 51,8% dos doentes) seguida da doença cardíaca (18,0%) e 

DPOC (10,9%). A maioria (96%) estava em ambiente ambulatório, 4% estavam 

institucionalizados (incluindo hospitais, hospícios e clínicas com enfermagem). As entrevistas 
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ocorreram entre março de 1996 e julho de 1997 e foi utilizado um questionário de 52 questões, 

na primeira entrevista, e de 58 questões, na segunda entrevista. 

 

Para avaliar a validade de construto foi feita análise fatorial exploratória que identificou 12 

fatores discretos (explicando 55% da variância; p máximo de Spearman = 0,24), dos quais 8 

fatores preencheram os critérios para representar as dimensões mensuráveis (correspondendo 

a 46% da variância). Estes 8 fatores foram: relação doente-clínico; conexão social; cuidados 

necessários; sofrimento psicológico; espiritualidade / religiosidade; aceitação pessoal; sentido 

de propósito e comunicação com o médico. Os Eingenvalues variaram entre 1,45-6,30 e α de 

Cronbach entre 0,63-0,85.  

 

No follow-up foram também evidenciadas as mesmas dimensões, exceto no que diz respeito 

às duas primeiras dimensões (relação médico-doente e conexão social), transformadas num 

fator combinado - interação clínica (Eigenvalue entre 1,83-7,92; α de Cronbach entre 0,64 -

0,86) conforme se expõe no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Consistência interna e fidelidade das dimensões do NEST * 

Sondagem inicial Eingenvalue Coeficiente α de Cronbach 

1. Relação doente-clínico 6,30 0,77 

2. Conexão social 4,20 0,85 

3. Cuidados necessários  3,01 0,79 

4. Sofrimento psicológico 2,83 0,70 

5. Espiritualidade / religiosidade 2,65 0,71 

6. Aceitação pessoal 1,76 0,63 

7. Sentido de propósito  1,56 0,65 

8. Comunicação com o médico 1,45 0,83 

Sondagem 4-6 meses depois   

1. Interação clínica 7,92 0,85 

2. Conexão social 4,51 0,86 

3. Cuidados necessários  2,92 0,80 

4. Sofrimento psicológico 2,60 0,73 

5. Espiritualidade / religiosidade 3,55 0,83 

6. Aceitação pessoal 2,00 0,69 

7. Sentido de propósito  1,83 0,64 

Nota: Eingenvalues ≥ 1 foram interpretados como identificadores de dimensões subjacentes. 

Foi necessário coeficiente α Cronbach > 0,60 para um fator representar uma dimensão 

mensurável. * versão original: 52 questões na primeira sondagem e 58 questões na segunda 

sondagem (Emanuel et al, 2000). 

 



Capítulo 4. Estudos de validação de questionários 

 
 

36 

O modelo multidimensional foi subsequentemente testado com análise fatorial confirmatória 

para avaliar a qualidade do ajuste e do fator de invariância de acordo com o grupo etário, sexo, 

nível de educação, grupo étnico e geográfico. 

 

Ainda para avaliar a validade de construto foi procurada associação entre as dimensões, tendo 

sido examinadas associações entre pares de dimensões e associações entre as dimensões 

individuais e as variáveis sociodemográficas ou características dos cuidados de intervenção, 

através de análise de regressão logística. Para poder quantificar as dimensões foi necessário 

uniformizar a escala de resposta para cada questão de cada dimensão. Para examinar as 

associações entre dimensões, cada dimensão foi dicotomizada na sua mediana. Foram testadas 

associações entre cada dimensão, usando-a como uma variável dependente, e as dimensões 

restantes, utilizando-as como variáveis independentes. Da mesma forma, foram testadas 

associações entre cada dimensão e outras variáveis independentes, entre as quais: idade do 

doente, género, raça, grupo minoritário, religião, estado civil, rendimento, educação, presença 

ou ausência de neoplasia, duração da doença, experiência prévia do doente com a morte 

(prestação de cuidados, decisões de fim-de-vida) e pedido de tratamento adicional para dor. 

 Quanto às associações entre pares de dimensões, a “comunicação com o médico” e a 

“relação doente-clínico” foram associadas (odds ratio [OR] 2,79). Uma melhor 

“comunicação com o médico” correlacionou-se com uma melhor “aceitação pessoal” 

(OR 1.10), e uma melhor “relação doente-clínico” correlacionou-se com menor 

“sofrimento psicológico” (OR 0,84). Os doentes com maior “espiritualidade 

/religiosidade” (OR 1,38) foram associados com os que apresentavam maior “sentido 

de propósito” (OR 1.36), e os doentes com maior “aceitação pessoal” foram mais 

propensos a ter medidas melhores nessas dimensões (OR 1.11 e OR 1.20 

respetivamente). 

 Quanto às associações entre as dimensões individuais e as variáveis 

sociodemográficas, foram poucas as caraterísticas com associação significativa. No 

entanto, destacaram-se algumas associações: os doentes casados ou que viviam com 

um parceiro (OR 3,37) e aqueles que tinham menos de 65 anos (OR 1,44) 

apresentavam maior “conexão social”. A “aceitação pessoal” foi maior entre os 

doentes que consideravam o enfermeiro o seu clínico principal, em oposição a um 

médico (OR 2,79). As doentes do sexo feminino (OR 1,67), os grupos minoritários 
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(OR 1.70), e os mais instruídos (OR 1,77) foram mais propensos a considerar a 

“relação doente-clínico” boa. Por outro lado, as doentes do sexo feminino (OR 1.42) e 

os doentes mais jovens (OR 1.59) relataram maior “sofrimento psicológico” (Emanuel 

et al, 2000 p. 427). 

 

A análise de resultados iniciais e quatro a seis meses depois foram realizadas separadamente 

para fornecer uma avaliação da estabilidade ao longo do tempo, para as dimensões do 

construto obtidas - validação de estabilidade com teste-reteste.  

 

Nesta fase do estudo, demonstrou-se a concordância entre os domínios teorizados no quadro 

conceptual (Emanuel & Emanuel, 1998) e as dimensões identificadas após análise fatorial da 

sondagem efetuada aos doentes, com apenas duas exceções, dado que emergiram duas 

dimensões novas: “espiritualidade / religiosidade” e “sentido de propósito”, sendo que já tinha 

sido colocada a hipótese relacionada com "crenças espirituais e existenciais”. Além disso, 

uma outra hipótese colocada no quadro conceptual "esperanças e expectativas" não foi 

considerada como dimensão distinta, embora a “aceitação pessoal” fosse identificada.  

 

Segundo Emanuel et al (2000), os resultados da validação do NEST indicaram que as oito 

dimensões eram relevantes para os doentes nos diferentes grupos sociodemográficos e 

continuavam a ser relevantes ao longo da trajetória de vida. O modelo de oito fatores 

mostrou-se adequado para diferentes idades, géneros, níveis de ensino, etnias e grupos 

geográficos.  

 

Posteriormente, selecionaram-se e desenvolveram-se as questões para o questionário NEST 

(Emanuel et al, 2001). Foram realizadas modificações no questionário, de forma a estar 

adaptado ao contexto clínico. Da análise e modificações efetuadas, resultou um questionário 

com 13 questões. Finalmente, para facilitar a utilização “à cabeceira” do doente, foi criada 

uma mnemónica, englobando os quatro temas centrais dos cuidados paliativos, incluindo as 

letras do acrónimo NEST: Necessidades (sociais), Existenciais, Sintomas e questões 

Terapêuticas. A mnemónica NEST teve em consideração a afirmação de Cicely Saunders 

(1959, citada por Emanuel, 2001), de que cuidar de doentes deve incluir uma avaliação das 

suas necessidades sociais, espirituais, físicas e mentais.  
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A seleção das perguntas foi baseada numa combinação das suas caraterísticas psicométricas e 

operacionais e no julgamento clínico de um grupo de foco (focus group).  

 Em relação às propriedades psicométricas foram utilizados os factor loadings 

(coeficiente de saturação) para a escolha dos itens. Quanto maior o peso de cada fator, 

maior a possibilidade do item ter sido selecionado.  

 No que respeita às caraterísticas operacionais, foram escolhidos os itens que 

mostraram maior sensibilidade ou capacidade de detetar a dimensão subjacente. Esta 

análise foi feita comparando quantas vezes uma resposta positiva a qualquer item de 

uma determinada dimensão coincidiu com uma resposta positiva a outros itens dentro 

dessa dimensão. Foi dada prioridade à sensibilidade mais do que à especificidade, 

pois, embora fosse importante a precisão duma questão com alta especificidade, 

pretendia-se que o NEST fosse predominantemente um instrumento de triagem. 

 O grupo focal foi composto por três médicos de cuidados paliativos e hospícios e uma 

enfermeira de cuidados paliativos. Foi feito um julgamento clínico para ajudar a 

selecionar quais os itens capazes de fornecer informação significativa numa consulta 

clínica. A redação de cada item foi adaptada ao ambiente clínico. Por exemplo, os 

pronomes foram alterados de acordo com a consulta clínica. Sempre que possível 

simplificou-se o texto, sem alterar o seu significado e foram feitas algumas 

combinações de itens com o objetivo de maximizar o factor loading, a sensibilidade e 

o significado clínico. 

 

O formato de resposta de todos os itens NEST foi aumentado, dos 4 a 5 pontos da escala de 

Likert original, para uma escala uniforme de 0 a 10. Esta alteração foi feita, não só para 

maximizar o poder discriminatório mas, também, para aplicar uma escala já familiar em 

alguns contextos clínicos, como, por exemplo, na monitorização da dor. A formulação das 

respostas foi ainda ajustada para se adequar à escala de 0 a 10, sendo os scores mais elevados 

indicadores de maior gravidade/necessidade. 

 

A primeira publicação do questionário NEST, apresentando as 13 questões selecionadas, data 

de 2001 (Emanuel et al, 2001). Em 2006, foi publicada a sua revisão (Buehler Center on 
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Aging, 2006)
9
. Nessa nova versão estão incluídas as instruções e os respetivos scores de cada 

item, tendo ainda sido feita alteração da ordem de algumas perguntas. Nesta nova versão 

NEST 13+
10

, o questionário de rastreio pode ainda ser complementado por 48 questões 

adicionais, caso a resposta a cada pergunta ultrapasse o score considerado significativo, e, 

ainda, utilizando a escala de ESAS (Bruera et al, 1991) no caso das perguntas n.º 5 (sintomas 

físicos) e ou n.º 6 (sintomas psicológicos) ultrapassarem os scores considerados significativos.  

 

Na terceira fase, foi feita a avaliação da viabilidade do NEST, como instrumento de rastreio 

de necessidades, complementada ou não pelas perguntas adicionais do NEST13+ (Scandrett et 

al, 2010). O estudo foi aprovado pela University Northwestern e Hospital Northwestern 

Memorial, em Chicago, EUA, e consistiu num ensaio clínico controlado em 451 doentes 

internados num serviço de oncologia, pelo menos durante dois dias, com mais de 21 anos e 

em condições físicas para participar na entrevista.   

 

No primeiro dia de internamento, foi feito o preenchimento do NEST ou NEST13+, a todos 

os doentes. Às equipas dos doentes não intervencionados (149 doentes) não foi fornecida 

informação sobre os resultados do NEST13+, às equipas dos doentes intervencionados (159 

doentes) o entrevistador forneceu os resultados do NEST13+ e respetivas recomendações 

clínicas de acordo com as dimensões que tinham ultrapassado os scores considerados 

significativos. 

No segundo dia de internamento, foi feita uma revisão do processo clínico, avaliando os 

cuidados habituais vs as intervenções programadas para resolução das necessidades 

identificadas pelo NEST13+. Os resultados dos cuidados fornecidos (sem ou com auxílio da 

informação fornecida pelo NEST 13+, respetivamente grupo de controlo e grupo de 

intervenção) foram ainda avaliados, comparando os resultados iniciais do NEST, à entrada e à 

saída do internamento.  

 

Os resultados deste estudo de viabilidade do NEST foram os seguintes: A utilização do 

NEST13+ facilitou uma maior documentação das necessidades relacionadas com a saúde 

comparativamente com a avaliação clínica convencional. No entanto, não se verificaram 

diferenças significativas nos dois grupos estudados (grupo de controlo e grupo de 

                                                      
9
 Anexo 3 

10
 Anexo II - disponível em CD-R. 
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intervenção) quanto às estratégias propostas pelos médicos e os resultados do segundo 

preenchimento do NEST, à saída do internamento.  

Os autores explicam algumas limitações do seu estudo, nomeadamente consideraram que, 

pelo facto dos doentes intervencionados e do grupo de controlo pertencerem às mesmas 

equipas médicas, os resultados poderiam ter sido contaminados. Os autores consideraram que 

a sobreposição dos resultados (no grupo intervencionado e no grupo controlo) poderiam ser 

justificados pela não integração dos resultados fornecidos pelo NEST13+ no plano de 

cuidados, o que aliás já tinha acontecido noutros estudos relevantes tais como o SUPPORT 

(1995). Certas necessidades identificadas pelo NEST13+ e irregularmente avaliadas na prática 

clínica, como são exemplos as necessidades económicas ou os objetivos dos cuidados 

(respectivamente questão n.º 1 e questão n.º 13 do questionário) são muito mais 

desvalorizadas nos modelos tradicionais de medicina do que as necessidades físicas e mentais 

abordadas sistematicamente. Assim, os autores concluíram que o NEST13+ identificava 

várias necessidades psicossociais importantes, não valorizadas na avaliação convencional, e, 

por isso, consideraram necessária a investigação futura sobre a integração efetiva de 

instrumentos de avaliação abrangente nos cuidados de rotina. 

  

Dando continuação à utilização do NEST, na identificação de necessidade de cuidados 

paliativos, Grudzen et al (2011) realizaram um estudo transversal, numa amostra de 

conveniência de 50 adultos com incapacidade funcional, com 65 anos ou mais, com neoplasia 

coexistente (42%), insuficiência cardíaca congestiva (24%), acidente vascular cerebral (18%), 

doença renal em hemodiálise (16%) ou hepática em fase terminal (6%), doença pulmonar com 

insuficiência respiratória oxigénio-dependente (14%), ou demência (4%), recrutados a partir 

de um serviço de urgência urbano de um hospital universitário (Mount Sinai School of 

Medicine, em Nova York - EUA). Mais de metade dos doentes ultrapassaram os scores de 

gravidade de necessidades do NEST em quatro itens: sintomas físicos (47/50: 94%); 

necessidades económicas (36/50: 72%), sintomas mentais (31/50: 62%) e acesso a cuidados 

(29/50: 58%).  

Apesar da deteção de necessidades significativas não limitadas ao alívio de sintomas físicos e 

mentais, mas também incluindo necessidades económicas e problemas de acesso aos cuidados, 

este estudo revelou algumas dificuldades no recrutamento de doentes, já que foi considerado 

que deveriam ser incluídos os doentes que conseguissem preencher um instrumento de 
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rastreio cognitivo (Six-Item Screener) (Callahan et al, 2002 e Wilber et al, 2005 citados por 

Grudzen, 2011) e, assim, 33 doentes foram excluídos por défice cognitivo (38,4%). 

 

O NEST foi validado nos Estados Unidos América, não se encontrando traduzido noutra 

língua ou validado noutro país, conforme confirmado pela autora do NEST (de acordo com a 

correspondência de 6 de janeiro de 2011 – anexo 4). 

 

4.2. Validação do MOS-SF 36 versão portuguesa  

 

Não existindo um instrumento de avaliação de necessidades que possa ser considerado como 

goldstandard para validação convergente do NEST, optou-se por utilizar o MOS-SF36 

instrumento genérico de medição de estado de saúde (qualidade de vida) para avaliação da 

validade divergente, dado que se trata de avaliar um conceito diferente do conceito de 

necessidade.  

 

O MOS SF-36 foi construído para utilização na prática clínica, investigação, avaliação de 

políticas de saúde e inquéritos à população em geral (Ware & Sherbourne, 1992). O MOS-

SF36 inclui uma escala multidimensional que avalia oito dos conceitos mais importantes em 

saúde, definidos em oito escalas:  

1) A escala de Funcionamento Físico (FF) pretende medir desde a limitação para executar 

atividades físicas menores até às atividades mais extenuantes;  

2) e 7) As escalas de desempenho medem a limitação em termos do tipo e da quantidade de 

trabalho executado. Inclui a limitação no tipo usual de tarefas executadas, a necessidade de 

redução da quantidade de trabalho e a dificuldade de executar as tarefas e distingue a 

relacionada com problemas físicos - Desempenho Físico (DF) e a relacionada com problemas 

emocionais - Desempenho Emocional (DE);  

3) A escala de dor corporal (DC) representa, não só a intensidade e o desconforto causados 

pela dor mas, também, a forma como interfere nas atividades normais;  

4) A escala de saúde geral (SG) pretende medir o conceito de perceção holística da saúde, 

incluindo não só a saúde atual mas, também, a resistência à doença e a aparência saudável;  

5) A escala de vitalidade (VT) inclui os níveis de energia e de fadiga e permite captar melhor 

as diferenças de bem-estar; 
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6) A escala de funcionamento social (FS) pretende captar a quantidade e qualidade das 

atividades sociais, assim como o impacto dos problemas físicos e emocionais nas atividades 

sociais do respondente; 

8) A escala de saúde mental (SM) inclui questões referentes a quatro das mais importantes 

dimensões da saúde mental: ansiedade, depressão, perda de controlo em termos 

comportamentais ou emocionais e o bem-estar psicológico; 

 9) A escala de transição ou mudança de saúde (MS), não constituindo, por si só, uma 

dimensão, pede ao respondente que informe em geral, com base na experiência previamente 

vivida, o grau de mudança, em geral, na sua saúde. 

 

O SF-36 foi traduzido em mais de 50 países, de acordo com um projeto internacional de 

avaliação de qualidade de vida, transformando-se no instrumento de medição de qualidade de 

vida genérico mais utilizado e bem validado (Mcdowell, 2006 p.662). Tem inúmeras 

aplicações em inquéritos de saúde da população, comparações de impacto entre doenças, e 

diferenciação de benefícios de saúde produzidos por diferentes intervenções (Contopoulos-

Ioannidis et al, 2009).  

 

Foi adaptado culturalmente para Português e validado por Lopes Ferreira (2000a, 2000b), 

numa população de 930 mulheres (grávidas ou no período pós-parto). Foi também traduzido e 

validado em Português do Brasil, por Ciconelli et al (1999), em 50 doentes com artrite 

reumatoide. Não existindo valores de referência para a população saudável portuguesa, 

poderemos ter como referência os valores da população saudável espanhola (Alonso et al, 

1998). 
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Capítulo 5. Justificação e Objetivos  

 

Como já foi anteriormente referido, as necessidades relacionadas com a doença surgidas no 

dia-a-dia de um doente com doença crónica ou neoplásica, em fase terminal, não são 

facilmente identificadas, quer mediante parâmetros clínicos, quer laboratoriais ou funcionais. 

Efetivamente, correspondem a um conjunto de dimensões que não podem ser avaliadas na sua 

globalidade pelos profissionais de saúde (médicos ou enfermeiros ou outros profissionais 

envolvidos no tratamento) sem a ajuda do doente. 

 

A aplicação de um instrumento de medida de necessidades ao doente e para tal não exaustivo 

e de fácil preenchimento, pode auxiliar a identificação de necessidades não detetadas de 

outras formas ou através de outros profissionais de saúde ou cuidadores.  

 

Sabendo-se que, em Portugal, os doentes crónicos sem doença neoplásica têm, ainda, um 

acesso muito limitado aos Cuidados Paliativos, optamos por traduzir e validar, para a língua 

portuguesa, um instrumento de rastreio de necessidades passível de ser aplicado a doentes 

com insuficiência respiratória crónica, ventilados no domicílio. Pretende-se que o instrumento 

facilite a identificação de problemas durante o percurso de evolução da doença geralmente 

longo mas por vezes repentinamente fatal.   

 

A escolha do NEST foi baseada na possibilidade de avaliar multidimensionalmente as 

necessidades de cada indivíduo, não esquecendo a perceção do doente relativamente aos 

sintomas, que frequentemente motivam o acesso aos cuidados de saúde, mas também 

abrangendo outras necessidades principais do doente com IRC.  

Este estudo tem como objetivos fundamentais/principais: 

 

 Validar a tradução da versão portuguesa do questionário NEST numa população de 

doentes com insuficiência respiratória crónica ventilados no domicílio e observados em 

regime ambulatório hospitalar; 

 

 Alargar a validação do NEST à análise de viabilidade, antecipando as possíveis 

barreiras à utilização futura na prática clínica. 
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Capítulo 6. Material e Métodos 

 

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia do processo de validação do questionário NEST 

constituído por duas etapas:  

 Tradução e adaptação para a língua portuguesa; 

 Validação dos aspetos psicométricos do instrumento. 

 

O pedido de autorização e a metodologia a utilizar para a validação do questionário NEST 

decorreu de contactos com a autora, conforme correspondência em anexo (4 - Metodologia da 

validação - 5 de janeiro de 2011; e resposta da autora - 6 de janeiro de 2011).   

 

6.1. Tradução e adaptação transcultural do NEST para a língua portuguesa 

   

Foi efectuado o pedido de autorização de tradução e validação do questionário à autora (anexo 

1- correspondência de 15 de julho de 2010 e anexo 2 - resposta a 16 de julho de 2010), sendo, 

posteriormente, revista qual a versão a utilizar. Optou-se pela versão de 2006 (anexo 3).  

  

Para obter a versão do NEST traduzida em português foi utilizado o método tradução-

retrotradução proposto pela Task Force for Translation and Cultural Adaptation (Wild et al, 

2005). O processo de tradução decorreu entre janeiro e março de 2011. O método utilizado 

está representado na figura 3 e expõe-se de seguida: 

 

1) Foi solicitado a dois tradutores portugueses (A e B, na figura 3) para, de forma 

independente, fazerem a tradução do questionário NEST (2006, pdf version), para Português, 

tendo em consideração as questões, as instruções e as opções de resposta.   

 

2) As duas traduções (Português T1 e T2), foram sujeitas à análise de um grupo de trabalho a 

quem foi pedido para comparar as duas versões e criar uma terceira versão em Português, 

tendo em conta que o questionário final deveria ser compreendido pelo equivalente a uma 

pessoa de 12 anos de idade (com o correspondente a seis anos de escolaridade), como é a 

recomendação geral para a questionários.  
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Tendo em consideração as possíveis variações regionais o grupo de trabalho foi constituído 

por quatro tradutores bilingues, de quatro regiões distintas de Portugal, três do litoral, um do 

interior (Lisboa, Castelo Branco, Faro e Porto), respectivamente C, D, E e F, na figura 3. 

 

Tendo em consideração o nível de escolaridade esperado dos utilizadores, o grupo de 

tradutores foi composto por três médicos e um professor de Inglês, selecionados por terem um 

vasto contacto profissional com residentes locais e conhecerem os termos usualmente 

utilizados pela população-alvo. Três dos seis tradutores (na figura A a F) viveram vários anos 

no Reino Unido.  

 

O grupo avaliou as várias opções de tradução e, por consenso, elaborou um texto final 

resultante da harmonização das traduções possíveis. Esse texto foi posteriormente revisto por 

um professor de Língua Portuguesa (G na figura 3) tendo sido obtida a versão: Português T3.   

 

3) Com a primeira versão obtida (Português T3), foi realizado um estudo-piloto com 15 

doentes, semelhantes aos incluídos no estudo da presente validação. Os doentes incluídos no 

teste piloto foram, ainda, submetidos a um teste adicional cognitivo (validade face-a-face), 

para confirmar se as instruções, as perguntas e as escalas tinham sido totalmente 

compreendidas e se não faltavam perguntas (teste de compreensão aplicado no teste piloto- 

anexo 5).  

 

4) Após conclusão e análise do teste piloto, a deteção de alguns problemas levou à revisão da 

versão T3 e criação da versão T4 . 

 

5) A versão T4 foi dada a um tradutor de Inglês (de nacionalidade americana – tradutor H, na 

figura 3) que realizou uma retrotradução para o Inglês (Inglês T2), sem conhecimento da 

versão original (Inglês T1). 

 

6) Esta versão em Inglês (Inglês T2) foi comparada com o original e, como resultado deste 

processo, foram feitas pequenas alterações criando uma nova versão em Português (Português 

T5). 
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Versão original – inglês/EUA

Tradução em  Português - T1

CC DD EE FF

Avaliação das traduções

Tradução em Português -T3

Estudo piloto

Revisão do processo de tradução

Tradução em Português -T4

Tradução T4 para inglês/EUA –

T2 inglês/EUA
HH

Tradução T5 para inglês/EUA

T3 inglês/EUA II

Relatório /metodologia de tradução

Aprovação do autor 

Versão Final Portuguesa

Tradução em  Português – T2

BBAA

Revisão do processo de tradução

Tradução em Português –T5

G

G

G

 

Figura 3. Método utilizado na tradução do questionário NEST 

 

 

7) A versão portuguesa T5 foi dada a um tradutor de Inglês (de nacionalidade americana – 

tradutor I, na figura 3) que realizou uma nova retrotradução para o Inglês (Inglês T3), sem 

conhecimento da versão original (Inglês T1). 
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8) A metodologia utilizada no processo de tradução foi relatada à autora e foi feito o pedido 

de aprovação (anexo 6 – Relatório da metodologia de tradução/adaptação e pedido de 

aprovação, em 4 de março de 2011), tendo sido enviada também a versão Portuguesa T5 e a 

versão Inglês T3.  

 

9) A versão Portuguesa T5 foi aprovada, pelo que passou a ser considerada versão portuguesa 

definitiva do NEST (anexo 7 – resposta da autora, em 4 de março de 2011).  

 

Os fundamentos da metodologia utilizada na tradução do NEST encontram-se expostos no 

subcapítulo 3.2. A versão Português T5 e a versão Inglês T3 encontram-se expostas no 

capítulo 7. 

 

6.2. Validação da versão portuguesa do NEST 

 

6.2.1. Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo metodológico, observacional e transversal.  

 

Consideramos que este estudo é metodológico porque visa estabelecer e verificar a fidelidade 

e a validade de um instrumento de medida, de forma a vir a ser utilizado com toda a confiança 

(Fortin, 2009). Apesar da fidelidade e validade ter sido confirmada na sua versão original 

(inglês/EUA) e numa população mista de doentes oncológicos e não oncológicos com um 

prognóstico de seis meses de vida, importa reavaliar as suas propriedades, em língua 

portuguesa, numa população com insuficiência respiratória com prognósticos mais variáveis.  

 

Trata-se dum estudo observacional, pois não existe qualquer intervenção experimental do 

investigador, limitando-se este à simples observação e consequente medição das unidades de 

investigação. Neste estudo, a natureza da exposição a fatores não é influenciada pelo 

investigador, limitando-se este a observar as exposições que aconteceram ou estão a acontecer. 

(Aguiar, 2007). No sentido restrito, o investigador não se limitou a efetuar a investigação mas, 

também, efetuou consulta de seguimento de ventilação domiciliária, após o preenchimento do 

questionário, podendo, de alguma forma, ter interferido nos resultados obtidos no teste, 

repetido 24 horas depois.   
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No presente estudo optou-se pelo estudo transversal, pois pretende-se examinar, 

simultaneamente, vários grupos de indivíduos, num determinado tempo, em relação com um 

fenómeno presente no momento da investigação. Esta opção foi tomada tendo em 

consideração a maior facilidade na organização do estudo e o fornecimento de dados 

imediatos, apesar de se obterem dados mais limitados do que aqueles que se obteriam com um 

estudo longitudinal (Fortin, 2009).   

 

6.2.2. Amostra 

 

6.2.2.1.População e Meio do estudo 

 

A escolha de uma população não oncológica, com insuficiência respiratória crónica, 

submetida a ventilação domiciliária, para a validação deste instrumento, na população 

portuguesa, deve-se ao facto de ser limitada a capacidade de prognosticar nas entidades 

clínicas que lhe são subjacentes (Curtis, 2008; Rocker et al, 2007).  

 

A validação do instrumento NEST foi efetuada em doentes com insuficiência respiratória 

crónica sob ventilação domiciliária seguidos no Serviço de Pneumologia II do Centro 

Hospitalar Lisboa Norte – Hospital Pulido Valente, Lisboa. O Hospital Pulido Valente é um 

hospital central com ensino universitário e com cerca de um quarto da sua atividade na área 

pneumológica
11

, dando apoio à população de Lisboa e, em particular, às freguesias de 

Alvalade, Benfica, Loures, Lumiar, Odivelas e Pontinha (zonas abrangidas por assistência 

domiciliária a insuficientes respiratórios) mas recebendo, ainda, doentes de outros distritos.  

 

Trata-se pois de um estudo abrangendo apenas um centro de investigação, selecionando uma 

população de estudo ambulatória.  

Esta escolha foi feita tendo em consideração que a opção de internamento seria dificultada 

pela maior vulnerabilidade do doente e consequente dificuldade na recolha de dados e 

                                                      
11 Das 216 camas para internamento, 99 são destinadas ao serviço de Pneumologia II. No ano de 2011, 21,4% 

dos internamentos e 24,5% da atividade de consultas foram na área da Pneumologia. Tem, ainda, três hospitais 

de dia pneumológicos: Insuficiente respiratório, oncologia pneumológica e imunodeficiência e outras unidades 

de apoio ao ambulatório e internamento (reabilitação respiratória, função respiratória e sono e técnicas 

pneumológicas).      
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participação no estudo (Richardson et al, 2005); por sua vez a opção de realização do estudo 

numa consulta de seguimento de ventilação domiciliária permitia a possibilidade de realizar o 

estudo durante dois dias seguidos, já que este é o procedimento habitual da consulta, sem 

deslocações adicionais do doente.  

 

6.2.2.2. Cálculo do tamanho da amostra 

 

Segundo Cohen (1988), o tamanho da amostra, assumindo uma potência de 0,8 e um erro alfa 

bilateral de 0,05, seria de 78 doentes. No entanto e optando pela realização da análise fatorial, 

segundo Hill & Hill (2009 p.58), a amostra deverá ter uma dimensão relacionada com o 

número de itens do instrumento que se pretende validar, pelo que se projetou a participação de 

130 doentes. Tratando-se de um estudo transversal, em que apenas o teste-reteste foi realizado 

num segundo tempo e em doentes estáveis, não foi feito ajuste do tamanho de amostra para 

perdas esperadas. 

 

6.2.2.3. População de estudo - critérios de inclusão e exclusão  

 

O recrutamento de doentes com IRC foi realizado de forma sequencial, numa consulta de 

seguimento de ventilação domiciliária (VD), tendo sido incluídos todos os doentes que 

realizassem este tipo de consulta no serviço de Pneumologia II do CHLN – HPV e que 

cumprissem os critérios de inclusão, até atingir o número de amostra pretendido 

(amostragem probabilística consecutiva). O estudo teve início em março de 2011 e 

terminou em julho de 2011. 

 

Critérios de inclusão: foram recrutados os doentes com insuficiência respiratória crónica 

(IRC), submetidos a ventilação domiciliária, há pelo menos 6 meses, seguidos numa consulta 

de seguimento de VD, com idade superior a 18 anos, mentalmente competentes e com 

domínio da língua portuguesa. 

 

Critérios de exclusão: foram excluídos os doentes com perturbações que dificultassem a 

participação no estudo (nomeadamente físicas ou cognitivas) ou ausência de vontade em 

participar. Foram, ainda, excluídos os doentes com IRC de causas não respiratórias, 
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nomeadamente insuficiência cardíaca e com IRC traqueostomizados, por apresentarem 

particularidades muito específicas (Ferrario et al, 2001). 

 

Na figura 4, expõe-se o recrutamento realizado neste estudo. Dos 201 doentes referenciados 

para a consulta de seguimento de VD, 34 faltaram à consulta, 26 foram reavaliados, durante o 

período do estudo, e já tinham sido incluídos e 28 foram excluídos (10 por défice cognitivo, 

10 por estarem a fazer ventilação há menos de seis meses,  6 por estarem a fazer ventilação no 

contexto de doença cardíaca e 2 doentes por não quererem participar).    

 

201 doentes referenciados

Consulta de seguimento de ventilação domiciliária

Março -Julho 2011  

130 doentes 130 doentes 

com critcom critéérios de inclusãorios de inclusão

Défice cognitivo -10

Ventilação < 6 meses -10

IRC causa cardíaca - 6

Não quiseram participar -2

28 doentes 

excluídos

26 doentes 

reavaliados  

Internamento - 8 

Faleceram - 9

Outros motivos -17

34 doentes 

não compareceram  

 

Figura 4 - Recrutamento de doentes para a validação do questionário NEST 

 

 

Não tendo sido realizado um teste específico para avaliação das capacidades cognitivas, 

optou-se por excluir todos os doentes que apresentassem dificuldade na compreensão do 

consentimento informado ou, quando iniciado o estudo, manifestassem dificuldade no seu 

preenchimento, não conseguindo responder a cinco ou mais questões.  

 

A todos os doentes participantes foi oferecida a possibilidade de assistência com leitura dos 

enunciados (questionário-entrevista) (Fortin, 2009 p.386-387). A versão portuguesa do 

questionário MOS-SF36 só foi fornecida a quem tinha autonomia no preenchimento e se 

dirigia ao serviço no dia seguinte à aplicação do primeiro questionário NEST. De forma a 
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assegurar a confidencialidade da informação obtida foi fornecido um código a cada 

participante para posterior tratamento de resultados. 

 

O recrutamento de seis médicos (pneumologistas assistentes dos participantes recrutados), que 

aceitaram participar no estudo, foi feito em dois locais (consulta de insuficiência respiratória e 

hospital de dia de insuficiência respiratória [HDIR] do serviço de Pneumologia II do CHLN – 

HPV), avaliando o questionário NEST preenchido pelos doentes, que tinham agendada 

avaliação até ao período de um mês após colheita de dados.  

 

A colheita de dados foi efetuada pelo investigador principal.   

 

6.2.3. Instrumentos utilizados 

 

Todos os doentes preencheram a versão portuguesa do NEST. Todos os doentes que 

preencheram autonomamente o NEST e necessitaram de ser avaliados em consulta de 

ventilação, no dia seguinte, preencheram, também, o questionário MOS SF36.  

 

Não existindo um instrumento de avaliação de necessidades que possa ser considerado como 

goldstandard para validação convergente do NEST, optou-se por utilizar o MOS SF-36 – 

instrumento genérico de medição de estado de saúde (qualidade de vida) para avaliação da 

validade divergente, dado que se trata de avaliar um conceito diferente do conceito de 

necessidade, no entanto esperando encontrar alguma convergência em alguns itens dado que o 

conceito de qualidade de vida e necessidades de saúde não são absolutamente divergentes.  

 

Para avaliação da validade de conteúdo e viabilidade do NEST, foram desenvolvidos dois 

questionários de perguntas fechadas para avaliação pelo doente (anexo 8 - aplicado aos 74 

primeiros participantes) e pelo médico assistente (aplicado a um grupo de seis pneumologistas 

que assistiam doentes participantes em consulta externa ou em hospital de dia. - anexo 9). 
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6.2.4. Protocolo e procedimento na recolha de dados 

 

A colheita de dados decorreu entre março e julho de 2011.  

 

O estudo foi realizado num hospital central, em Lisboa, num grupo de doentes com IRC, 

seguidos, em ambulatório, numa consulta de seguimento de ventilação domiciliária, tendo 

mais de 18 anos e capacidades cognitivas, de acordo com os critérios considerados pelo 

investigador. 

 

Os doentes foram convidados a participar no momento prévio à consulta de seguimento de 

ventilação domiciliária. Os doentes que participaram neste estudo foram informados dos 

objetivos do mesmo, tendo sido garantida a confidencialidade dos resultados através da 

criação de uma base de dados, com código numérico, para posterior tratamento de resultados. 

O consentimento informado foi assinado pelo doente ou lido na presença de cuidador/familiar 

e assinado por este, no caso de o doente não o conseguir fazer (anexo 10). 

 

A comunicação com os participantes do estudo foi uniforme e realizada pelo investigador 

principal. A todos os participantes foi oferecida a possibilidade de assistência com leitura dos 

enunciados (questionário-entrevista). Só participaram no preenchimento do segundo 

questionário NEST (reteste) e MOS SF36 os participantes que preencheram autonomamente o 

primeiro questionário NEST. No sentido de evitar o efeito de habituação ao teste (Fortin, 

2009 p. 575) e o possível cansaço do participante optou-se por efetuar o reteste 24 horas após 

o primeiro teste. Esta opção teve ainda em consideração não provocar custos adicionais 

(transporte do doente) e proporcionar maior participação com estabilidade clínica 

sobreponível. Tratando-se de uma consulta em que o doente é avaliado no primeiro dia, 

dorme em sua casa e volta no dia seguinte para reajuste de ventiloterapia, consideramos que 

seria a consulta ideal para a participação neste estudo, apesar da possibilidade de viés por 

interferência da consulta e respectiva intervenção nela efectuada. Caso não fosse feita 

qualquer intervenção no primeiro dia, no âmbito da consulta, e apenas no dia seguinte, isso 

teria custos adicionais para o doente que teria de se deslocar mais uma vez ao serviço. 
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Os seis médicos envolvidos na análise de viabilidade do instrumento participaram 

voluntariamente, após esclarecimento dos objetivos do estudo. Os médicos participantes 

foram contactados previamente à realização do estudo e a divulgação dos dados 

correspondentes a cada doente foi previamente autorizada, conforme consta do consentimento 

informado (anexo 10).     

 

As variáveis demográficas recolhidas neste estudo foram as seguintes: sexo, idade, etnia, 

atividade profissional, local de residência, escolaridade, rendimento per capita, religião, 

existência de cuidadores, estado civil. As variáveis clínicas recolhidas foram as seguintes: 

diagnóstico principal, função respiratória, distância percorrida na prova de marcha de 6 

minutos, dispneia funcional avaliada pela escala MMRC, IMC, índice de comorbilidades, 

índice de Karnosfky, duração da ventiloterapia, número de horas de adesão à VD, 

oxigenoterapia, apoio de outras estruturas: Hospital de Dia de Insuficientes Respiratórios 

(HDIR) e/ou Apoio Domiciliário a Insuficientes Respiratórios (ADIR). 

 

Para a colheita de dados sociodemográficos e clínicos foi feita a avaliação do processo clínico 

do doente e entrevista dirigida, para dados complementares. Não foram realizados exames 

adicionais ao doente para a sua caracterização clínica, no âmbito deste estudo e, por isso, a 

avaliação funcional apresentada reporta-se ao estudo funcional respiratório (EFR) e à prova 

de marcha de seis minutos mais recente, presente no processo hospitalar.  

 

A MRC (Medical Research Council) é considerada uma escala funcional de dispneia, simples 

de utilizar, e que permite aos doentes indicar em que medida a sua falta de ar afeta a sua 

mobilidade (DGS, 2007; Mahler & Wells, 1988; Celli et al, 2004) A escala é também 

utilizada na sua forma modificada (modified Medical Research Council-MMRC), já que é essa 

que permite calcular o índice de BODE: grau zero: A dispneia só surge em esforços intensos; 

grau 1: A dispneia surge com o andar apressado ou a subir um plano pouco inclinado; grau 

2: A dispneia surge com o andar em zona plana, obrigando a caminhar mais lentamente ou a 

parar; grau 3: A dispneia obriga a parar, depois de caminhar cerca de cem metros ou ao fim 

de poucos minutos; grau 4: A dispneia surge ao vestir e é impeditiva de sair de casa. 

 



Capítulo 6. Material e métodos 

 
 

54 

O Índice de BODE, desenvolvido por Celli et al (2004), é um sistema de graduação 

multidimensional, com uma escala de 10 pontos, correspondendo a sua pontuação mais 

elevada a um risco de morte mais elevado, sendo inclusivamente um melhor preditor do risco 

de morte do que o FEV1.  Avalia-se nos doentes com DPOC e corresponde à composição das 

seguintes variáveis: B- IMC (body mass índex); O – obstrução (FEV1 após broncodilatação do 

último EFR realizado); D – Dispneia funcional (avaliada pela MMRC); e E – distância 

percorrida em seis minutos da prova de marcha (a última realizada com ou sem 

oxigenoterapia suplementar, de acordo com o habitual do doente). Por cada unidade do índice 

de BODE, a taxa de risco de morte por qualquer causa é de 1,34 (intervalo de confiança 95 %, 

1,26-1,42, p <0,001) e a taxa de risco de morte de causa respiratória é de 1,62 (intervalo de 

confiança 95 %, 1,48-1,77, p <0,001).   

 

O Índice de Comorbidade de Charlson (ICC) é um sistema pontuação de comorbidades que 

inclui fatores de ponderação, com base na gravidade da doença. O sistema foi desenvolvido 

originalmente como um indicador de prognóstico baseado em doentes com uma grande 

variedade de doenças e, posteriormente, validado num coorte independente de mulheres com 

neoplasia da mama (Charlson et al, 1987). Foi subsequentemente adaptado de modo a que os 

códigos da Classificação Internacional de Doenças, Nona Revisão (CID-9), fossem utilizados 

para calcular esse Índice (Deyo et al, 1992). São 19 as doenças identificadas como capazes de 

influenciar, significativamente, a sobrevida na população em estudo e a essas patologias foi-

lhes atribuída uma pontuação, ponderada com base no risco relativo de mortalidade. Cada 

doença poderá ser pontuada de 1-6 e a pontuação total pode variar de 0-37. O ICC tem sido 

utilizado em vários estudos como forma de analisar a taxa acumulada de comorbilidades no 

mesmo doente, tendo sido demonstrada a sua validade em predizer a mortalidade (Moro-

Sibilot et al, 2005). Neste estudo, foi utilizado um sistema de pontuação em suporte eletrónico 

(Excell) proposto por Hall et al (2004),“MS Excel CCI Macro”, desenvolvido para aumentar a 

utilização do ICC em pesquisa clínica. 

  

A Escala de Karnofsky (Karnofsky Performance Scale Index - KPS) é uma escala categórica 

numérica descontínua, com descritores (índice) que classificam o estado funcional de 100 

(vida normal) a 0 (disfunção) com 11 pontuações possíveis. A avaliação realiza-se a partir de 

aspetos de atividade, trabalho e autocuidados. Tem sido utilizada como um instrumento de 
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avaliação em oncologia, desde 1948, sendo considerada o goldstandard da medição do 

performance status na neoplasia. No entanto, também tem sido validada noutras patologias 

(Crooks et al, 1991), incluindo a DPOC (Teixeira et al, 2011).  

 

6.2.5. Etapas do processo de validação 

 

Para a realização deste estudo foi feito pedido de autorização à responsável do Serviço de 

Pneumologia II do CHLN - HPV (aprovado a 13 janeiro de 2011 - anexo 11). 

 

A tradução do instrumento foi previamente autorizada pela autora e a versão portuguesa foi 

aprovada a 4 de março de 2011 (anexo 7), tendo a colheita de dados para validação sido 

iniciada logo de seguida e terminada no final de julho. 

 

Para avaliação das caraterísticas psicométricas de um instrumento de saúde não existem 

normas standardizadas para validação, mas são utilizados critérios designados em Psicologia e 

Ciências da Educação (Stewart et al, 1993). Sendo a validação de um instrumento um 

processo contínuo e dinâmico, que fornece uma consistência tanto maior quantas mais forem 

as propriedades psicométricas medidas, em diferentes culturas e em diferentes populações e 

sujeitos (Gómez & Hidalgo, 2002) optámos pela análise de alguns dos aspetos psicométricos 

avaliados pela autora do NEST e outros que consideramos de interesse na população estudada 

e que se encontram descritos no quadro 3. 

 

Para todas as variáveis foi feita análise estatística descritiva. Para as variáveis numéricas 

foram determinadas medidas de tendência central (média e mediana) e medidas de dispersão 

(desvio-padrão e amplitude de variação com mínimo e máximo). Para as variáveis nominais e 

ordinais foi analisada a distribuição de frequências e respetivas percentagens. 

 

Sendo o NEST uma escala de avaliação numérica de 0-10 (com respostas alternativas 

parcialmente descritas com palavras âncora nos extremos) as suas pontuações significam 

intensidade de uma necessidade e são variáveis qualitativas ordinais, o valor atribuído não é 

uma quantidade real. No entanto, quando a distribuição das respostas é unimodal e mais ou 

menos normal, é vulgar tratar os valores numéricos ligados com as respostas como tendo sido 
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obtidos através de uma escala métrica ou de intervalo (Fortin, 2009 p. 455; Hill & Hill, 2009 

p.111). McDowell (2006 p.19) também considera que as respostas alternativas parcialmente 

descritas, no sentido em que representam uma graduação "de menos para mais", podem ser 

consideradas variáveis numéricas, o que é importante ter em consideração na classificação 

de escala ordinal ou, numa escala de intervalo, é a maneira como deve ser interpretada mais 

do que as propriedades inerentes aos valores numéricos. 

 

Sempre que as variáveis apresentaram uma distribuição normal para a análise inferencial 

foram utilizados testes paramétricos, quando não foram cumpridos estes pressupostos foram 

utilizados testes não paramétricos. 

 

Atendendo a que os scores do questionário NEST não apresentaram uma distribuição normal, 

foram realizados testes estatísticos não paramétricos, sempre que foram avaliadas estas 

variáveis. A análise do histograma correspondente às 13 questões do NEST revelou dispersão 

significativa e os testes de normalidade efetuados, como o Kolmogorov-Smirnov, 

confirmaram que as variáveis não eram adequadamente normais. 

 

Para caraterização da amostra foi utilizada análise estatística descritiva. O teste do Qui-

quadrado foi utilizado para comparação de dados categoriais e o teste Anova para a 

comparação de dados numéricos. 

 

Para análise da consistência interna utilizou-se o teste alfa de Cronbach. 

 

Para avaliação da estabilidade foi analisada a correlação (de Spearman) e o teste de 

comparação (Wilcoxon). 

 

Para avaliação da validade de construto foi feita análise fatorial; para análise discriminativa, 

através do método de grupos de contraste, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis (entre 

grupos nosológicos e os resultados do NEST) e correlação (de Spearman) entre os resultados 

NEST e o índice de Karnofsky ou o índice de BODE, em doentes DPOC; para avaliação da 

validade divergente foi feita correlação (Spearman) entre os três fatores identificados no 

NEST e os oito conceitos de saúde quantificados com o MOS-SF36. 
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Para a avaliação da validade concomitante foi explorada a análise de regressão logística 

binária, para relacionar cada item do questionário (uma única variável dependente 

dicotómica) com várias variáveis independentes (restantes itens do questionário e variáveis 

clínicas e sociodemográficas).     

 

Para a avaliação da viabilidade foi utilizada a análise estatística descritiva. O teste do Qui-

quadrado foi utilizado para comparação de dados categoriais. Para avaliar a correlação entre 

os resultados do NEST e a avaliação efetuada pelo médico assistente foi feita correlação 

(Spearman).  

    

Para todos os cálculos estatísticos, utilizou-se como limiar inferior de significância o valor p 

<0,05. 

 

O registo, tratamento e apresentação de dados estatísticos foi feito utilizando o programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 18, para Windows. 
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Quadro 3 - Aspetos psicométricos a analisar no instrumento NEST 
 

Nota: N = número de participantes da amostra total; n = número de participantes na amostra parcial; MOS-SF36 (Ferreiraa, 2000); KPS – Índice de  

Karnosfky; BODE - índice BODE (Celli, 2004).  

 Aspetos Psicométricos Instrumentos a utilizar N=130 Teste estatístico 

 Fidelidade 1 ) estabilidade  

teste-reteste 

NEST 0 e 24h 

 

n= 46 

 

Correlação de Spearman-Brown  

(item a item e entre fatores) 

Testes de comparações -Wilcoxon 

  2) consistência interna NEST N=130 α Cronbach  

 Validade 3) de construto 

validade estrutural 

NEST N= 130 Análise fatorial - componentes 

principais 

  4) de construto 

grupos de contraste 

 

NEST por grupos 

nosológicos 

NEST / KPS 

NEST/ BODE  

em  doentes com DPOC 

N=130 

 

e 

 

n = 46 

Kruskal-Wallis 

 

Correlação de Spearman 

Correlação de Spearman 

 

  5) de construto  

convergente/divergente 

NEST e MOS-SF36 n=66  Correlação de Spearman 

  6) de critério 

concomitante 

 

NEST e dados 

sociodemográficos  

e clínicos 

N=130 Análise de regressão logística 

binária 

  7) de conteúdo Questionário de 

compreensão em doentes  

n=74 Análise qualitativa 

 Viabilidade Doente Pesquisa em doentes n=74 Análise qualitativa e quantitativa  

Qui-quadrado- ajuda preenchimento 

/nível escolaridade 

  Médico Pesquisa em médicos 

assistentes 

6 médicos 

 n =59 

Análise qualitativa e quantitativa 

 

  

Investigador Avaliação Médica 

necessidade CP 

Outros aspetos práticos 

n =59 Correlação de Spearman 

 



Capítulo 6. Material e métodos 

 
 

59 

 

6.3. Comissão de Ética 

 

Para a realização deste estudo foi feito pedido de autorização para a Comissão de Ética do 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, após preenchimento de protocolo específico, tendo sido 

também enviado, projeto do estudo, folha de consentimento informado ao doente, autorização 

da responsável do serviço e curriculum vitæ. O projeto do estudo foi aprovado a 22 de 

Fevereiro de 2011 (anexo 12).  

 

Antes de iniciar o estudo, a autora do NEST foi contactada tendo dado não só autorização 

para a tradução e opinião na metodologia da validação, mas também se disponibilizou em 

colaborar no mesmo (Anexos: 1, 2, 4, 6, 7). 
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Capítulo 7. Resultados 

 

7.1.Tradução do NEST em língua portuguesa 

 

A metodologia utilizada na tradução-retrotradução do NEST (apresentada no subcapítulo 6.1.) 

originou cinco versões portuguesas e duas versões inglesas, sendo a versão portuguesa 

definitiva (PortuguêsT5) e a retrotradução (Inglês/ americano T3) apresentadas nos anexos 13 

e 14, respetivamente.  

 

De seguida, expõem-se as versões inglesas (original e retrotradução da versão portuguesa) e a 

versão portuguesa definitiva, em simultâneo, das 13 questões do questionário NEST (quadros 

5 - 10 e 12-18) e respetivas instruções (quadros 4 e 11):     

 

Quadro 4 – Instruções da primeira página do NEST 

Inglês 

T1 

Interviewer: Today I would like to ask you about how you are, using scripted 

questions. Initially, we.ll begin with a series of 13 questions. The questions are 

really brief. At the end of each question, I will give you a scale of zero to 10. In 

the first group of questions, zero indicates “none”, “not at all” or “never”. Ten is 

“a great deal”, “completely” or “constantly”. Please give the number that best 

describes how you are feeling. After I ask each question, I will state what these 

numbers mean again. 

Português 

T5 

Gostaríamos de lhe perguntar como é que se sente hoje, através de um 

questionário de 13 perguntas muito breves.  

No final de cada pergunta, responda, através de uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), 

escolhendo o número que melhor descreve como se está a sentir, tendo em 

atenção que nas primeiras 6 perguntas:  

zero significa “nenhuma”,” de modo nenhum “ ou “nunca”  

dez corresponde a  “muito/muita”,  “completamente” ou “sempre”. 

Inglês  

T3 

We would like to ask how you are feeling today, with a questionnaire of 13 very 

short questions. 

At the end of each question, respond within a scale of 0 (zero) to 10 (ten), 

choosing the number that best describes the way you feel, in which the following 

apply for the first 6 questions: 

zero means “none”, “not at all”, or “never” 

ten means “a lot”, “completely”, or “always”. 
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Quadro 5 - Questão n.º 1. 

Inglês 

T1 

How much of a financial hardship is your illness for you or your family? 

None                                A great deal 

Português 

T5 
Em que medida a sua doença lhe provoca dificuldades económicas para si ou 

para a sua família? 

nenhuma                            muita 

Inglês  

T3 
To what extent does your illness cause economic hardship for yourself or 

your family? 

none                                                                                                                a lot                                    

 

Quadro 6- Questão n.º 2. 

Inglês 

T1 

How much trouble do you have getting the medical care you need? 

None                                 A great deal 

Português 

T5 
É difícil para si ter acesso aos cuidados médicos de que precisa? 
nunca                                           sempre 

 

Inglês  

T3 
Is it difficult for you to gain access to the medical care you need? 

never                                                                                                             always  
 

Quadro 7- Questão n.º 3. 

Inglês 

T1 

How much help do you need with things like getting meals or getting to the 

doctor? 

None                               A great deal 

Português 

T5 
Até que ponto precisa de ajuda para coisas como, por exemplo, preparar 

refeições ou ir ao médico? 
Nenhuma                                muita 

Inglês  

T3 
To what extent do you need assistance for activities such as, for example, 

preparing meals or going to the doctor? 

none                                                                                                                a lot  
 

Quadro 8 - Questão n.º 4 

Inglês 

T1 

How much does this illness seem senseless and meaningless? 

Not at all                             A great deal        

                                                                                             (completely) 

Português 

T5 
Até que ponto a sua doença lhe parece incompreensível ou sem sentido? 

de modo nenhum       muito   

                                                                                             (completamente) 

Inglês  

T3 
To what extent does your illness seem incomprehensible or senseless? 

not at all                                                                                  a lot (completely) 
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Quadro 9 - Questão n.º 5 

Inglês 

T1 

How much do you suffer from physical symptoms such as pain, shortness of 

breath, fatigue, bowel or urination problems? 

Not at all                                                     A great deal  

Português 

T5 
Em que medida sofre com sintomas físicos como dores, falta de ar, cansaço, 

problemas intestinais ou urinários? 
de modo nenhum                                           muito  

Inglês  

T3 
To what extent do you suffer from physical symptoms such as pain, 

shortness of breath, fatigue, intestinal or urinary problems? 

not at all                                                                                               a lot  

 

Quadro 10 - Questão n.º 6. 

Inglês 

T1 

How often do you feel confused or anxious or depressed? 

Never                               Constantly  

                                                                                                          (always) 

Português 

T5 
Com que frequência se sente confuso ou ansioso ou deprimido? 

nunca                                sempre 

Inglês  

T3 
How often do you feel confused or anxious or depressed? 

never                                                                                                  always  
 

Quadro 11 - Instruções da segunda página do NEST 

Inglês 

T1 

Interviewer: In the second group of questions, zero indicates .anytime I want,. .a 

great deal. or .completely.. Ten for these questions is .never. or .not at all.. So, the 

scale is almost the opposite of the questions that you just answered. Please give 

the number that best describes how you are feeling. After I ask each question, I 

will state what these numbers mean again.  

Português 

T5 

Nas próximas 7 perguntas, escolha o número que melhor descreve como se está a 

sentir, tendo em atenção que:  

zero indica "sempre que quero”  "muito” ou "completamente"  

dez corresponde a "nunca" ou "de modo nenhum"  

Assim, a escala é quase o oposto das 6 respostas que acabou de dar. 

Inglês  

T3 

For the following 7 questions, select the number that best describes how you feel, 

in which: 

zero indicates “whenever I want” ”a lot” or “completely” 

ten indicates “never” or “not at all” 

Thus, the scale is almost the opposite of the previous one. 

 

Quadro 12 - Questão n.º 7. 

Inglês 

T1 

How often is there someone to confide in? 

Anytime I want                             Never 

Português 

T5 
Com que frequência tem alguém em quem possa confiar? 

sempre que quero        nunca 

Inglês  

T3 
How often do you have someone to confide in? 

Whenever I want                                                                               never  
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Quadro 13 - Questão n.º 8. 

Inglês 

T1 

How much does religious belief or your spiritual life contribute to your sense of 

purpose? 

A great deal (completely)                             Not at all 

Português 

T5 
Até que ponto é que a sua fé ou espiritualidade contribui para dar sentido à 

sua vida? 

muito                       de modo nenhum  

Inglês  

T3 
To what extent does your faith or spirituality contribute to give meaning to 

your life? 

a lot                                                                                                  not at all                                                                                

 

Quadro 14 - Questão n.º 9. 

Inglês 

T1 

How much have you settled your relationships with the people close to you? 

Completely                                                         Not at all 

Português 

T5 
Até que ponto é que tem resolvido os seus relacionamentos com as pessoas 

que lhe são próximas?  
completamente                           de modo nenhum  

Inglês  

T3 
To what extent have you resolved your relationships with those closest to 

you?           
completely                                                                                              not at all                                                                                

 

Quadro 15 - Questão n.º 10. 

Inglês 

T1 

Since your illness, how much do you live life with a special sense of purpose? 

Completely                                                         Not at all 

Português 

T5 
Desde que tem a sua doença, em que medida é que vive a sua vida com um 

sentido especial?                                                                                 

completamente                                         de modo nenhum  

Inglês  

T3 
Since you have suffered from your illness, to what extent do you live your life 

with a special purpose? 

completely                                                                                               not at all                                                                                

 

Quadro 16 - Questão n.º 11. 

Inglês 

T1 

How much do you feel your doctors and nurses respect you as an individual? 

Completely                                                         Not at all 

Português 

T5 
Sente que os seus médicos e enfermeiros o respeitam como um ser humano 

individual?      
completamente                                  de modo nenhum  

Inglês  

T3 
Do you feel that your doctors and nurses respect you as an individual human 

being? 

completely                                                                                               not at all                                                                                
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Quadro 17 - Questão n.º 12. 

Inglês 

T1 

How clear is the information from the medical team about what to expect 

regarding your illness? 

Completely                                                         Not at all 

Português 

T5 
Até que ponto é clara a informação que obtém da equipa médica sobre o que 

lhe pode acontecer com a sua doença? 

completamente                        de modo nenhum  

Inglês  

T3 
How clear is the information you receive from the medical team on what may 

occur with your illness? 

completely                                                                                               not at all                                                                                

 

Quadro 18 - Questão n.º 13. 

Inglês 

T1 

How much do you feel that the medical care you are getting fits with your goals? 

Completely                                                         Not at all 

Português 

T5 
Sente que os cuidados médicos que está a receber satisfazem os seus 

objetivos? 

 completamente                      de modo nenhum  

Inglês  

T3 
Do you feel that the medical care you are receiving satisfies your objectives? 

completely                                                                                               not at all                                                                                

 

 

Com o objetivo de preservar a equivalência conceptual mas também obter uma tradução clara, 

fácil de ler e utilizando linguagem comum, a expressão sense of purpose (questão n.º 8 e n.º 

10) poderia ser literalmente traduzida para “sentido de propósito”, mas o seu significado não 

seria compreendido pela maioria dos utilizadores do questionário, por isso optou-se pela 

expressão "sentido de vida" de forma a manter o mesmo significado mas com maior clareza. 

Também na questão n.º 11 an individual foi traduzido para "um ser humano individual" de 

forma a manter o conceito original já que a tradução literal “um indivíduo” ou “uma pessoa” 

poderiam não abranger o mesmo significado. 

 

O teste piloto foi realizado em 15 doentes, com caraterísticas semelhantes aos doentes do 

estudo de validação, recrutados no mesmo ambiente (consulta de seguimento de ventilação 

domiciliária), 11 do sexo masculino, com idade média de 66,3 ± 11,4 anos (mínimo 44; 

máximo 79 anos), com baixo nível de escolaridade (mínimo: 4 anos; máximo: 17 anos; média 

7,6 ± 5,1; mediana 4,0 anos).  

 

O preenchimento do questionário foi auxiliado em 10 doentes (questionário-entrevista: 

66,7%;) e autoadministrado em cinco; o tempo de demora no preenchimento foi de 13 ± 5 

minutos (mediana 14); mínimo 8 e máximo 20 minutos.  
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Quatro doentes tiveram dificuldade em entender a questão n.º 4 e um doente teve dificuldade 

em entender a questão n.º 10 mas houve apenas 3 questões não preenchidas das 195 respostas 

possíveis neste estudo-piloto (dois dados omissos na questão n.º 4 e um dado omisso na 

questão n.º 10).  

 

A realização do teste piloto, efetuado com a versão Portuguesa T3, levou-nos a algumas 

modificações na forma, para facilitar a utilização no formato de “autoquestionário” (Hill & 

Hill, 2009 p.161-166). Optamos por salientar a “negrito” as palavras-âncora das duas 

instruções e as 13 questões. No final da primeira página, foi colocada informação “vire a 

página, SFF” porque no teste piloto um dos cinco doentes, que preencheu autonomanente o 

questionário, parou o preenchimento na questão n.º 6. A realização destas modificações na 

versão Portuguesa originaram a versão T4. 

 

A realização da primeira retrotradução em inglês (T2) levou-nos à modificação de duas 

palavras-âncora da versão T4 para a versão T5, em Português. Tal como descrito no 

subcapítulo 6.1., a versão Portuguesa T5 foi dada a um tradutor Inglês (de nacionalidade 

americana) que realizou uma nova retrotradução para o Inglês (Inglês T3), sem conhecimento 

da versão original (Inglês T1). 

 

Como esta versão em Inglês (T3) nos pareceu equivalente à versão original (T1), procedemos 

ao relatório da metodologia utilizada no processo de tradução (anexo 6) e ao pedido de 

aprovação à autora, tendo esta sido obtida a 4 março de 2011 (anexo 7).  

 

7.2. Validação da versão Portuguesa do NEST 

 

7.2.1. Descrição da amostra  

 

Participaram neste estudo, 130 doentes com Insuficiência Respiratória Crónica, em 

ventiloterapia domiciliária, tratados no Serviço de Pneumologia II do CHLN, Hospital Pulido 

Valente. As caraterísticas demográficas dos doentes estão apresentadas no quadro 19, os 

diagnósticos causadores de IRC no quadro 20 e, no quadro 21, apresentam-se outras 

caraterísticas clínicas.   
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Os doentes tinham uma idade média de 68 ± 12 anos (entre 27-90 anos). A maioria era do 

género masculino (65,4%). O diagnóstico principal causador de IRC foi a DPOC (35,4%).  

 

O tempo médio de ventilação domiciliária foi de 58 ± 47 meses (entre 6 e 180 meses). A 

maioria fazia oxigenoterapia de longa duração (60,7%); 13,1% fazia exclusivamente 

oxigenoterapia noturna com ventilação ou/e oxigenoterapia no esforço; 26,2% não fazia 

oxigenoterapia. A maioria dos doentes tinha adesão média à ventiloterapia de seis ou mais 

horas por dia (90,7%) e 13,2% faziam-na mais de 12 horas. Os valores de PaO2 não se 

apresentam, já que, em aproximadamente metade dos doentes, a gasimetria arterial foi feita 

com oxigénio suplementar (66 doentes com oxigénio portátil -51%).   

 

A maioria dos doentes tinha cuidador residente (80%); 13% tinham cuidador não residente; 

1,5% residia em lar e 5,4% dos doentes não tinham qualquer cuidador. A maioria dos doentes 

tinha companheiro/a (56,9%), 23,1% era viúvo/a, 15,4% era solteiro/a e 4,6% era divorciado 

ou separado. 

 

A maioria dos doentes era reformada (84,6%); 6,2% eram activos, 1,5% estavam de baixa, 

1,5% estavam desempregados e 6,2% tinham outra atividade (estudantes ou sem reforma). A 

maioria (54,6%) tinha rendimento inferior ao ordenado mínimo nacional (OMN) e 28,5% 

tinha entre um a dois OMN. Não tinham escolaridade 8,5% dos doentes participantes e 58,5% 

tinham escolaridade até quatro anos. A maioria dos doentes tinha religião - 85,4% (católica - 

79,2%; outra cristã - 5,4% ou  judaica - 0,8%).  

 

A população estudada foi, predominantemente, portuguesa com apenas um imigrante alemão, 

residente em Portugal há mais de dez anos. Os três indivíduos de raça negra, com dupla 

nacionalidade, residiam, em Portugal, há mais de cinco anos, não tendo surgido dificuldade na 

aplicação do NEST nesta população minoritária.   

 

A maioria dos doentes era seguida em Consulta de Insuficiência Respiratória, 23,1% tinha 

apoio de Assistência Domiciliária a Insuficientes Respiratórios (ADIR) e 20% tinha 

assistência em Hospital de Dia de Insuficientes Respiratórios (HDIR). A maioria dos doentes 

residia no distrito de Lisboa (90,8%) e 9,2% em outros distritos. 
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Quadro 19 - Dados demográficos da população em estudo para a validação do NEST 

Variável em 

análise 

Categorias da 

variável 

Contagens: 

frequência 

absoluta 

Percentagens: 

Frequência 

relativa 

Estatísticas descritivas para 

variáveis numéricas: 

média;mediana; desvio-

padrão: 

mínimo-máximo: 

(n=) 

Género Masculino 

Feminino 

85 

45 

65,4 

34,6 

(n=130) 

Grupo etário Até 44 anos 

45-64 

65-79 

>79 

6 

36 

69 

19 

4,6 

27,7 

53,1 

14,6 

(n=130) 

Idade    média: 68 anos; mediana: 71; 

desv.-pad.: 12 

mín.-máx.: 27-90  

(n=130) 

Etnia Caucasiano 

Negro 

127 

3 

97,7 

2,3 

(n=130) 

Atividade 

profissional 

Ativo 

De baixa 

Desempregado 

Reformado 

Outra 

8 

2 

2 

110 

8 

6,2 

1,5 

1,5 

84,6 

6,2 

(n=130) 

Local 

residência 

Distrito de 

Lisboa 

Outros distritos 

118 

 

12 

90,8 

 

9,2 

(n=130) 

Escolaridade Analfabeto 

1-3 anos 

4 anos 

5-9 anos 

>9 anos 

11 

17 

59 

21 

22 

8,5 

13,1 

45,4 

16,2 

16,9 

média: 5,7 anos; mediana 4; 

desv-pad: 4,3 

mín-máx.: 0-22 

(n=130)   

Rendimento 

per capita 

≤ 1   OMN 

1-2   OMN 

>2-3 OMN 

>3-4 OMN 

>4-5 OMN 

> 5   OMN  

71 

37 

10 

2 

1 

5 

54,6 

28,5 

7,7 

1,5 

0,8 

3,8 

média: 627 euros;  

mediana 450;  

desv-pad: 582 

mín-máx.: 0-3600 

(n=126) 

Religião Católica 

Outra cristã 

Judaica 

Sem religião 

103 

7 

1 

19 

79,2 

5,4 

0,8 

14,6 

(n=130) 

Cuidadores Sem 

Residente  

Não residente 

Lar 

7 

104 

17 

2 

5,4 

80 

13 

1,5 

(n=130) 

Estado civil Casado 

Solteiro 

Viúvo 

Separado 

74 

20 

30 

6 

56,9 

15,4 

23,1 

4,6 

(n=130) 

Nota: OMN (ordenado mínimo nacional: 485 euros) 
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A distribuição da amostra quanto aos grupos nosológicos, principais dados demográficos e 

clínicos é apresentada no quadro 20. Quarenta e seis doentes tinham DPOC, 23 sequelas de 

tuberculose (bronquiectasias ou outras), 19 síndrome de obesidade hipoventilação, 15 doença 

neuromuscular (sequelas de poliomielite, n=7, polineuropatia, n=4, parésia diafragmática, 

n=1; distrofia muscular de Duchenne, n=1; miopatia, n=1; esclerose lateral amiotrófica, n=1), 

14 cifoescoliose sem DNM e 13 outras doenças (bronquiectasias, n=6; pós pneumectomia, 

n=3; fibrose pulmonar idiopática, n=1, silicose n=1; restrição pulmonar de causa não cardíaca, 

n=2).   

Quadro 20 - Diagnósticos e dados demográficos e clínicos principais  

da população de estudo 

 

Doença 

 

n  

(%) 

FVC 

média 
 

±desv.pad. 

(%) 

FEV1 

média 
 

±desv.pad. 

(%) 

FEV1/FVC 

média 
 

±desv.pad. 

(%) 

Idade  

média  
 

±desv.pad. 

(anos) 

Género 

F/M 
Duração 

de VD* 

média  
±desv.-pad. 

(meses) 
DPOC 46 

(35,4) 

64,6 

±19,6 

35,3 

±14,4 

42,0 

±12,7 

69,5 

±8,5 

9/37 58,0  

± 41,9 

Sequelas de 

Tuberculose 

23 

(17,7) 

58,1 

±16,0 

39,2 

±11,8 

54,5 

±13,5 

68,4 

±13,1 

10/13 45,9 

±43,8 

Síndrome de  

Obesidade  

Hipoventilação 

19 

(14,6) 

66,0 

±21,8 

61,8 

±16,3 

77,6 

±11,1 

67,7 

±10,4 

10/9 43,3 

±37,9 

DNM 15 

(11,5) 

37,5 

±13,5 

36,8 

±12,1 

80,1 

±8,8 

63,1 

±13,1 

5/10 58,5 

±45,8 

Cifoescoliose  

(sem DNM) 

14 

(10,8) 

33,4 

±11,2 

29,7 

±9,6 

72,3 

±11,0 

63,5 

±16,4 

6/8 96,4 

±57,4 

Outras  

doenças 

13 

(10,0) 

54,3 

±20,8 

38,9 

±14,6 

58,8 

±16,6 

73,1 

±12,1 

5/8 62,7 

±54,9 
Nota: DNM – Doença neuromuscular;  * duração de VD (ventilação domiciliária) (p = 0,02); O diagnóstico com 

maior duração de VD encontra-se com célula a cinzento; FEV1 (% do previsto) - Forced Expiratory 

Volume in one second; FVC (% do previsto) - Forced Vital Capacity.  

 

A duração de VD média, para a população em estudo, foi de 58±48 meses. Os doentes com 

cifoescoliose apresentaram duração média de ventilação mais prolongada (8,0 anos) e os 

doentes com síndrome de obesidade hipoventilação foram aqueles que apresentaram menor 

duração média (3,6 anos), sendo a diferença estatisticamente significativa (p=0,02 - Anova). 

Não foram encontradas diferenças significativas no que respeita à idade (p=0,16 - Anova) e 

género (p=0,12; Qui-quadrado) dos vários grupos nosológicos. As diferenças nos resultados 

encontrados no que respeita a função respiratória (FVC, FEV1 e FEV1/FVC) são as esperadas 

de acordo com os diagnósticos. 
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Quadro 21 - Dados clínicos da população em estudo para a validação do NEST 

Variável em 

análise 

Categorias da 

variável 

Contagens: 

frequência 

absoluta 

Percentagens: 

Frequência 

relativa 

Estatísticas descritivas para 

variáveis numéricas: 

média; mediana; desvio-padrão: 

mínimo-máximo; (n=) 

Duração de 

ventilação 

domiciliária 

0,5 -1ano 

>1-2 

>2-4  

>4-6 

>6-8 

>8-10 

>10 anos 

24 

19 

24 

20 

14 

12 

16 

18,5 

14,6 

18,4 

15,4 

11,6 

9,2 

12,3 

média: 58 meses;  

mediana: 48 meses 

desv.-pad.: 47 meses 

mín.-máx.: 6-180 meses  

(n=130) 

Adesão à 

Ventilação 

Domiciliária 

nas 24 horas 

< 6h /dia 

6 - <9 

9 -<12 

12-<15 

≥ 15 h/dia 

12 

64 

36 

13 

4 

9,3 

49,6 

27,9 

10,1 

3,1 

média:8,8 horas;  

mediana:8,3 horas;  

desv.-pad.:2,7 

mín.-máx.:2,8-18,0 horas 

(n=129) 

Oxigenoterapia Sem O2 

O2 noturno ou 

esforço 

OLD 

34 

17 

 

79 

26,2 

13,1 

 

60,7 

(n=130) 

Distância 

percorrida na  

Prova Marcha 

6 minutos 

Até 149  

150-249 

250-349 

≥ 350 metros 

15 

44 

44 

9 

13,4 

39,3 

39,3 

8,0 

média: 242 metros; 

mediana: 240 metros 

desv.-pad.: 76 metros 

mín-máx.: 58-500 metros 

(n=112) 

Dispneia 

funcional 

(MMRC) 

Grau 0 

Grau 1 

Grau 2 

Grau 3 

Grau 4 

2 

22 

17 

29 

50 

1,5 

16,9 

13,1 

22,3 

38,5 

média: 2,9 ; desv.-pad.:1,2 

mín.-máx.:0-4  

(n=120) 

 

 

Índice  

Massa  

Corporal 

<20 

≥ 20-25 

> 25-30 

>30 

4 

27 

57 

42 

3,8 

25,7 

43,8 

32,3 

média: 30; mediana: 29 

desv.-pad.:8 

mín.-máx.: 16,2-54,7 

(n=105) 

Índice  

de 

Karnosfky 

(KPS) 

30 

40 

50 

60 

80 

90 

1 

40 

80 

6 

1 

2 

0,8 

30,8 

61,5 

4,6 

0,8 

1,5 

(n=130) 

Índice de 

comorbilidade 

de Charlson 

(ICC)  

0 

1 

2 

3 

4 

39 

59 

22 

6 

4 

30 

45,4 

16,9 

4,6 

3,1 

média: 1,1; mediana:1,0;  

desv.-pad.: 1,0 

mín.-máx.: 0-4 

 (n=130) 

Apoio de outras 

Estruturas 

com ADIR  

com HDIR 

30 

26 

23,1 

20 

(n=130) 

Nota: ADIR - Assistência Domiciliária a Insuficientes Respiratórios; HDIR - Hospital de Dia Insuficiência       

Respiratória; OLD – Oxigenoterapia de Longa Duração 
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A maioria dos doentes tinha dispneia funcional (MMRC)
12

 grau 3 (22,3%) ou grau 4 (38,5%) 

e não foi avaliada em dez doentes por estes estarem condicionados a cadeira de rodas.  

 

A distância média percorrida, em 6 minutos, na prova de marcha, foi de 242±76 metros. A 

maioria dos doentes tinha aumento de peso (IMC > 25-30: 43,8%) ou obesidade (IMC > 30: 

32,3%).   

 

O índice de KPS distribuiu-se, predominantemente, no escalão 40 (30,8%) ou 50 (61,5%) e o 

índice de comorbilidade de Charlson entre zero (30%) e 1 (45,4%).    

 

 

7.2.2. Resultados do instrumento NEST na população de estudo   

 

No quadro 22, são apresentados os resultados obtidos no questionário NEST, a ocorrência de 

dados omissos, o score acima do qual cada questão é considerada significativa e o número de 

resultados considerados significativos para cada uma das questões do questionário para a 

população em estudo. A questão n.º 5, relacionada com sintomas físicos, foi a que obteve um 

score médio mais elevado, sendo o resultado positivo em 86,9% dos doentes. As questões 

sobre sintomas psicológicos (questão n.º 6), necessidade de ajuda (questão n.º 3) e 

dificuldades económicas (questão n.º 1) foram também significativas na maioria dos doentes 

(respetivamente: 70,9; 69,2; 66,7%). As questões que menos frequentemente foram 

significativas foram a questão n.º 11 (comunicação com profissionais de saúde) e a n.º 9 

(proximidade/relacionamentos). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
12 grau 3 (MMRC) – a dispneia obriga a parar ao fim de caminhar cerca de cem metros ou ao fim de poucos 

minutos. 

  grau 4 (MMRC) – a dispneia surge ao vestir e é impeditiva de sair de casa. 
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Quadro 22 - Resultados do questionário NEST 

 

Questões 

n 

(%) 

Score 

médio 

* 

desv. 

pad. 

Score 

Positivo 

** 

respostas com 

score positivo 

n (%) 
1. Em que medida a sua doença lhe 

provoca dificuldades económicas para si 

ou para a sua família? 

129 

(99,2) 
5,27 3,59 >3 86 

(66,7) 

2. É difícil para si ter acesso aos cuidados 

médicos de que precisa? 

124 

(95,4) 
3,67 3,57 >3 56 

(45,2) 

3. Até que ponto precisa de ajuda para 

coisas como, por exemplo, preparar 

refeições ou ir ao médico? 

130 

(100%) 
5,47 3,71 >3 90 

(69,2) 

4. Até que ponto a sua doença lhe parece 

incompreensível ou sem sentido? 

101 

(77,7%) 
4,20 3,42 >6 26 

(25,7) 

5. Em que medida sofre com sintomas 

físicos como dores, falta de ar, cansaço, 

problemas intestinais ou urinários?  

130 

(100%) 
6,92 2,48 >3 113 

(86,9) 

6. Com que frequência se sente confuso 

ou ansioso ou deprimido?  

127 

(97,7) 
5,24 3,07 >3 90 

(70,9) 

7. Com que frequência tem alguém em 

quem possa confiar? 

130 

(100) 
1,32 2,14 >6 6 

(4,6) 

8. Até que ponto é que a sua fé ou 

espiritualidade contribui para dar sentido 

à sua vida?                                                                                                

130 

(100) 
2,72 3,25 >6 18 

(13,8) 

9. Até que ponto é que tem resolvido os 

seus relacionamentos com as pessoas que 

lhe são próximas?                                                               

125 

(96,2) 
1,58 2,58 >7 7 

(4,6) 

10. Desde que tem a sua doença, em que 

medida é que vive a sua vida com um 

sentido especial?                                                                                

105 

(80,8) 
3,98 3,13 >7 16 

(15,2) 

11. Sente que os seus médicos e 

enfermeiros o respeitam como um ser 

humano individual?                                                                                   

130 

(100) 
0,54 1,16 >6 1 

(0,8) 

12. Até que ponto é clara a informação 

que obtém da equipa médica sobre o que 

lhe pode acontecer com a sua doença?                                            

129 

(99,2) 
1,12 2,11 >4 12 

(9,3) 

13. Sente que os cuidados médicos que 

está a receber satisfazem os seus 

objetivos?                                                                                                   

129 

(99,2) 
0,78 1,57 >4 6 

 (4,7) 

Nota: * Os scores mais elevados (0-10) significam maior necessidade; **score considerado positivo de acordo 

com autor NEST (Buehler Center on Aging, 2006). As perguntas com scores médios significativos encontram-se 

com células a cinzento; as perguntas com mais dados omissos têm resultados em itálico. 

 

 

As questões que mais frequentemente não foram respondidas (dados omissos) foram as 

questões n.º 4 (angústia) e n.º 10 (sentido de vida). A análise de frequência dos scores das 13 

questões do NEST está representada em boxplot (divisão por quartis) na figura 5.  
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                 Figura 5 – Distribuição de resultados das 13 questões do NEST na população de estudo.
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O histograma correspondente às 13 questões (variáveis ordinais) revelou uma dispersão 

significativa e os testes de normalidade efectuados (Kolmogorov-Smirnov) confirmaram a 

não normalidade destas variáveis, razão pela qual se realizaram testes não paramétricos 

sempre que foram analisadas. 

 

Atendendo a que a DPOC é de todas as doenças causadoras de IRC, a que apresenta maior 

carga económica e social, sendo um maior alvo da investigação científica, nomeadamente no 

que respeita a cuidados paliativos ou outros aspetos relacionados com a evolução clínica e o 

fim-de-vida, os resultados significativos, de cada questão do questionário NEST, apresentam-

se, na figura 6, com a DPOC em separado das restantes patologias causadoras de IRC.  
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Figura 6 - Percentagem de doentes excedendo os scores significativos para cada questão  
(Q) do questionário NEST. DPOC (n=46); não DPOC (n=84).  
As respostas foram consideradas significativas quando o score foi superior ao proposto pelos autores  

(Buehler Center on Aging, 2006). O nível de significância foi analisado utilizando o Qui-quadrado.  

* diferença significativa na questão n.º 9 (Q9) entre doentes com DPOC e sem DPOC (p = 0,005).  
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Para a análise destes dados, foram recodificadas todas as variáveis correspondentes às 

questões do questionário (Q1-Q13) em significativas (acima do score proposto pelos autores 

Buehler Center on Aging, 2006) e não significativas (até ao score proposto) e analisada a sua 

frequência, de acordo com a existência ou não de diagnóstico de DPOC. Os doentes com 

DPOC apresentaram menos dificuldades económicas (questão n.º 1), melhor acesso aos 

cuidados (questão n.º 2), melhor comunicação com os profissionais de saúde (questão n.º 11), 

mais informação (questão n.º 12) e satisfação de objetivos de tratamento (questão n.º 13) do 

que os doentes sem DPOC. Contudo, em todas as outras questões (n.º 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e10), 

revelaram maior ocorrência de necessidades. Para a comparação de dados, foi utilizado o Qui-

quadrado e a única questão que mostrou diferença, estatisticamente significativa, foi a questão 

n.º 9, tendo os doentes com DPOC revelado maior necessidade de proximidade/dificuldade 

nos relacionamentos.   

    

7.2.3. Evolução da população de estudo  

 

Durante a fase de recolha de dados (de março a julho de 2011), faleceram quatro doentes. No 

período após recolha de dados e até 29.2.2012, faleceram seis doentes. A mortalidade 

verificada, durante 12 meses, na população estudada, foi de 7,7%.        

 

7.3. Aspectos psicométricos da versão Portuguesa do NEST 

 

Os fundamentos teóricos que condicionaram a metodologia utilizada na avaliação dos aspetos 

psicométricos da versão portuguesa do questionário NEST foram apresentados no subcapítulo 

3.1. A metodologia foi apresentada nos subcapítulos 6.2.4. e 6.2.5. 

 

7.3.1. Análise fatorial  

 

A validade de construto foi estudada recorrendo-se à análise fatorial. Como passo prévio, foi 

utilizado o método “medida da adequação da amostragem de Kaiser-Meyer-Olkin”, proposto 

por Kaiser (1970) e Kaiser & Rice (1974), no sentido de averiguar se os nossos dados eram 

viáveis em termos de utilização de uma análise fatorial.  
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Apesar de não existir um teste rigoroso para os valores de KMO, de uma maneira geral, 

podem ser classificados da seguinte forma (Pestana & Gajeiro 2000): ≤ 0,50 – 

Inaceitável; ]0,50-0,60] – Mau, mas, ainda assim, aceitável; ]0,60-0,70] – Medíocre; ]0,70-

0,80] – Média; ]0,80-0,90] – Boa;  ]0,90-1,00] – Excelente. O KMO obtido foi de 0,71, o que 

permitiu o recurso à análise fatorial de componentes principais com rotação varimax.   

 

Para determinar o número de dimensões interpretáveis examinou-se o scree plot, 

considerando-se fatores quando os eigenvalues fossem superiores ou iguais a 1 (quadro 23 e 

gráfico). Os critérios usados para a escolha da melhor estrutura fatorial foram três ou mais 

itens por dimensão e Alphas de Cronbach, superiores a 0,60. 

 

Na escolha dos itens para cada fator seguiram-se os seguintes critérios: 1º - Coeficiente de 

saturação (Factor Loading) superior a 0,40 num fator; 2.º - A diferença entre os coeficientes 

de saturação dos dois fatores ter um valor igual ou superior a 0,10. Além das análises fatoriais 

efetuaram-se, também, correlações dos itens com o total do fator a que pertencem, 

averiguando-se se as correlações eram superiores a 0,30.   

 

Foram estudadas duas hipóteses de estruturas fatoriais para três e quatro fatores cujas 

variâncias explicadas eram acima de 50%. A análise fatorial para quatro fatores, embora tenha 

tido uma variância explicada mais elevada (63,50%), obrigava à eliminação de um item (a 

questão n.º 4 que saturava simultaneamente em dois fatores), obtendo-se, ainda, um fator com 

apenas dois itens. Na análise fatorial para três fatores, a variância explicada foi aceitável 

(55,41%) e foram obtidas três dimensões, claramente interpretáveis, sem necessidade de 

eliminação de qualquer item. Além disso, os fatores revelaram bons Alphas de Cronbach. 

Optou-se assim pela análise fatorial de três fatores. 
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Quadro 23 – Eingenvalue e Variância 

Explicada dos Fatores 

Fatores 

Initial Eigenvalues 

Eigenvalue 

% 

Variância 

% 

Acumulada 

1 3,794 29,188 29,188 

2 1,884 14,496 43,684 

3 1,525 11,728 55,413 

4 1,052 8,093 63,506 

5 0,819 6,303 69,808 

6 0,753 5,790 75,598 

7 0,666 5,123 80,721 

8 0,618 4,751 85,472 

9 0,537 4,133 89,605 

10 0,447 3,436 93,041 

11 0,408 3,137 96,178 

12 0,303 2,327 98,505 

13 0,194 1,495 100,000 
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Gráfico Scree plot da análise fatorial

 

 

No quadro 24, está exposta a matriz de correlações encontrada para a explicação dos três 

fatores. E, de seguida, apresentam-se os fatores obtidos na análise fatorial para três fatores, 

com os respetivos coeficientes de saturação e correlação com o total da dimensão (quadros  

25-27).  

Quadro 24 – Resultados da análise fatorial com rotação varimax 

 Fator componente 

 1 2 3 

Q1. Dificuldades económicas 0,639 0,048 0,152 

Q2. Acesso aos cuidados médicos 0,727 0,023 0,163 

Q3. Necessidade de ajuda 0,719 0,117 -0,022 

Q4. Angústia doença 0,653 0,103 0,028 

Q5. Sintomas físicos  0,644 0,092 -0,020 

Q6. Sintomas psicológicos 0,691 0,054 0,235 

Q7. Confiança 0,052 -0,060 0,728 

Q8. Fé ou espiritualidade 0,075 0,101 0,717 

Q9. Proximidade/relacionamentos 0,063 0,288 0,754 

Q10. Sentido de vida 0,396 0,058 0,482 

Q11. Comunicação profissionais  0,048 0,835 0,014 

Q12. Informação  0,161 0,910 0,042 

Q13. Satisfação 0,128 0,727 0,268 
                Nota: método de extração- análise de componentes principais; método de rotação-varimax com 

normalização Kaiser 
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Quadro 25 – Fator 1: Factor Loadings da análise fatorial e coeficientes de correlação 

com o total do fator 

FATOR 1 Factor Loading 

Análise fatorial 

Correlação Item  

com total do Fator 

Item 1 - Em que medida a sua doença lhe 

provoca dificuldades económicas para si ou 

para a sua família? 

0,639 0,500 

Item 2- É difícil para si ter acesso aos cuidados 

médicos de que precisa? 

0,727 0,579 

Item 3 -Até que ponto precisa de ajuda para 

coisas como, por exemplo, preparar refeições 

ou ir ao médico? 

0,719 0,510 

Item 4 - Até que ponto a sua doença lhe parece 

incompreensível ou sem sentido? 

0,653 0,467 

Item 5 - Em que medida sofre com sintomas 

físicos como dores, falta de ar, cansaço, 

problemas intestinais ou urinários? 

0,644 0,449 

Item 6 - Com que frequência se sente confuso 

ou ansioso ou deprimido? 

0,691 0,513 

 

 

O Fator 1 é composto por 6 itens, explicando 29,19% da variância. Os factor loadings dos 

itens oscilam entre 0,639 e 0,727, e os coeficientes de correlação com o total do fator entre 

0,449 e 0,579. Os itens agrupados nesta dimensão avaliam necessidades sociais e sintomas. 

 

Quadro 26 – Fator 2: Factor Loadings da análise fatorial e coeficientes de correlação 

com o total do fator 

FATOR 2 Factor Loading 

Análise fatorial 

Correlação Item  

com total do Fator 

Item 11- Sente que os seus médicos e 

enfermeiros o  respeitam como um ser humano 

individual?                                                                                    

0,835 0,492 

Item 12-Até que ponto é clara a informação que 

obtém da equipa médica sobre o que lhe pode 

acontecer com a sua doença?                                            

0,910 0,596 

Item 13- Sente que os cuidados médicos que 

está a receber satisfazem os seus objetivos?                                                                                                   

0,727 0,489 

 

 

O Fator 2 é composto por 3 itens, explicando 14,50 % da variância. Os factor loadings dos 

itens oscilam entre 0,727 e 0,910, e os coeficientes de correlação com o total do fator entre 

0,489 e 0,596. Os itens agrupados nesta dimensão avaliam aspetos relacionados com a 

interação no tratamento. 
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Quadro 27 - Fator 3 : Factor Loadings da análise fatorial e coeficientes de correlação 

com o total do fator 

FATOR 3 Factor Loading 

Análise fatorial 

Correlação Item  

com total do Fator 

Item 7- Com que frequência tem alguém 

em quem possa confiar? 

0,728 0,398 

Item 8 - Até que ponto é que a sua fé ou 

espiritualidade contribui para dar sentido à 

sua vida?                                                                                                 

0,717 0,402 

Item 9-Até que ponto é que tem resolvido 

os seus relacionamentos com as pessoas 

que lhe são próximas?                                                               

0,754 0,539 

    Item 10- Desde que tem a sua doença, 

em que medida é que vive a sua vida com 

um sentido especial?                                                                                 

0,482 0,359 

 

 

O Fator 3 explica 11,73% da variância, é composto por 4 itens com factor loadings, a oscilar 

entre 0,482 e 0,754, e coeficientes de correlação com o total do fator a oscilar entre 0,359 e 

0,539. Os itens agrupados nesta dimensão avaliam aspetos existenciais e de relacionamento. 

 

7.3.2. Consistência Interna -Alpha de Cronbach 

 

A consistência interna foi avaliada através do Alpha de Cronbach, medindo o grau de 

uniformidade ou de coerência existente entre as respostas dos participantes aos itens que 

compõem a prova. 

 

Davellis (1991, citado por Freire & Almeida, 2001), sugere uma apreciação dos 

índices de consistência interna com base nos seguintes intervalos: abaixo de 0,60, o 

coeficiente é inaceitável: entre 0,60 e  0,64, indesejável: entre 0,65 e 0,69 minimamente 

aceitável: entre 0,70 e 0,79, respeitável; entre 0,80 e  0,90, muito bom e, acima de 0,90, pode 

justificar-se uma redução do número de itens.   

Segundo Ribeiro (1999), uma boa consistência interna deve exceder um Alpha de 0,80, sendo, 

no entanto, aceitáveis valores acima de 0,60, quando as escalas ou subescalas têm um número 

muito baixo de itens. 
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Quadro 28 – Alpha de Cronbach dos fatores e total da escala 

 Alpha de Cronbach 

Fator 1 – Necessidades Sociais e Sintomas 

6 itens (item 1 ao item 6) 

0,76 

Fator 2 – Interação no tratamento 

3 itens (item 11 ao item 13) 

0,68 

Fator 3 – Existencial/Relacional 

4 itens (item 7 ao item 10) 

0,63 

Total da Escala 

13 itens (item 1 ao item 13) 

0,79 

  

 

Os Alphas dos 3 fatores oscilam entre 0,63 (fator 3) e 0,76 (fator 1), revelando valores 

aceitáveis, dado serem claramente superiores a 0,60. O Alpha da escala total é de 0,79, 

indicando uma aceitável consistência interna dado a escala ser constituída por apenas 13 itens 

(quadro 28). 

 

7.3.3. Estabilidade 

 

A avaliação da estabilidade foi feita repetindo o questionário NEST (teste-reteste) a 46 

doentes, 24 horas após a aplicação inicial. Os doentes foram selecionados pela capacidade de 

preencherem autonomamente o questionário. Esta avaliação foi realizada medindo o 

coeficiente de correlação (de Spearman) entre o resultado de cada item em cada um dos dois 

momentos da avaliação. O teste-reteste mostrou uma correlação razoável (r = 0,59) ou muito 

alta (r = 0,94), dependendo dos vários itens analisados. Os resultados são apresentados no 

quadro 29. 
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Quadro 29 - Correlação de Spearman para os itens do NEST às 0 e 24 horas 

 

 

n= 46 

 

 

Questões (Q) 

Coeficiente 

Correlação 

Spearman 

 

 

95% IC 

 

 

 

 

Itens  

Individuais 

Q1. Dificuldades económicas 0,92 0,83-0,96 

Q2. Acesso aos cuidados médicos 0,85 0,69-0,95 

Q3. Necessidade de ajuda 0,81 0,65-0,91 

Q4. Angústia 0,76 0,54-0,90 

Q5. Sintomas físicos  0,91 0,82-0,97 

Q6. Sintomas psicológicos 0,81 0,67-0,90 

Q7. Confiança 0,70 0,48-0,88 

Q8. Fé ou espiritualidade 0,94 0,87-0,98 

Q9. Proximidade/relacionamentos 0,70 0,46-0,87 

Q10. Sentido de vida 0,73 0,53-0,86 

Q11. Comunicação profissionais  0,69 0,40-0,91 

Q12. Informação  0,59 0,31-0,82 

Q13. Satisfação 0,77 0,55-0,94 

Total geral Total geral de scores 0,94 0,84-0,98 

 

Subescalas da 

análise 

fatorial  

NEST –  

Fator 1 Necessidades sociais  

e sintomas (questões n.º 1 - 6) 

 

0,92 

 

0,84-0,97 

NEST –  

Fator 2 Interacção no tratamento 

(questões n.º 11 - 13) 

 

0,73 

 

0,52-0,88 

NEST –  

Fator 3 Existencial/Relacional 

(questões n.º 7 - 10) 

 

0,89 

 

0,80-0,93 

Nota: 95% IC – intervalo de confiança; Os itens menos estáveis estão  

salientados a cinzento 
 
 

Os itens mais estáveis foram os correspondentes às questões n.º 8 e n.º 1 respetivamente sobre 

“fé e espiritualidade” (r = 0,94) e “dificuldades económicas” (r = 0,92). Os itens menos 

estáveis foram as questões n.º 11 e n.º 12, respetivamente, sobre "comunicação com os 

profissionais de saúde" (r = 0,69) e "informação” (r = 0,59).  

No quadro 29, está ainda representada a correlação dos três fatores obtidos na análise fatorial, 

nos dois momentos de avaliação, tendo-se verificado uma estabilidade maior no fator 1 

(Necessidades sociais e sintomas r = 0,92). 

 

O facto das duas questões, que revelaram menor estabilidade, pertencerem ao fator 2 

“Interação no tratamento”, suscitou-nos a seguinte questão: em que sentido as respostas se 

tinham modificado 24 horas depois da realização do primeiro teste? Efetivamente, a avaliação 
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da correlação entre os vários itens do questionário nos dois momentos de avaliação, não nos 

fornece uma verdadeira avaliação da estabilidade. Bland e Altman (citado por Hirakata & 

Camey, 2009), sugerem uma metodologia alternativa ao cálculo do coeficiente de correlação, 

já que este não avalia a concordância mas sim a associação. Assim sendo, foi feita avaliação 

suplementar com testes de comparações (Wilcoxon) entre os resultados, nos dois momentos 

de avaliação, para analisar a “menor estabilidade” das questões n,º 11 e n.º 12. Os resultados 

foram os que se apresentam no quadro 30.   

 

Quadro 30 - Testes de comparações de Wilcoxon para os itens do NEST às 0 e 24 horas 

n=46 Questões (Q) Z  Valor p 

 

 

 

 

Itens  

individuais 

Q1. Dificuldades económicas -0,529a 0,597 

Q2. Acesso aos cuidados médicos -1,384a 0,167 

Q3.Necessidade de ajuda -0,258a 0,796 

Q4. Angústia -0,168b 0,866 

Q5. Sintomas físicos  -2,014a  0,044* 

Q6. Sintomas psicológicos -0,238b 0,812 

Q7. Conexão social/ confiança -0,380b 0,704 

Q8. Fé ou espiritualidade -1,506a 0,132 

Q9. Proximidade/ relacionamentos -0,334b 0,738 

Q10.Sentido de vida -0,205a 0,838 

Q11.Comunicação profissionais  -0,277b 0,782 

Q12.Informação  -0,352b 0,725 

Q13. Satisfação dos cuidados -0,161a 0,872 

        Nota: a. baseado em diferenciais positivos; b. baseado em diferenciais negativos; * p<0,05 

 

 

Aplicando os testes de comparações (Wilcoxon Signed Ranks Test) não se encontraram 

diferenças, estatisticamente significativas, entre os dois momentos (teste-reteste), das questões 

n.º 11 e n.º 12 (respetivamente p=0,782 e p=0,725). A única diferença entre os dois momentos 

com significado estatístico ocorreu na questão n.º 5. (sintomas físicos) onde se verificou uma 

melhoria de resultados no reteste (p = 0,44).   

 

7.3.4. Validade de conteúdo 

 

A avaliação da validade de conteúdo é especialmente relevante quando o instrumento está a 

ser desenvolvido, sendo de menor importância quando já foi validado e utilizado em 

diferentes áreas (Agra et al, 1998). No entanto, tratando-se de uma população de estudo 

diferente da utilizada na construção e validação do NEST, não só no que respeita aos 

diagnósticos mas também às diferenças culturais, considerámos relevante a realização de um 
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questionário de compreensão (anexo 8) com o objetivo de garantir se as instruções, as 

perguntas formuladas e as escalas de avaliação tinham sido compreendidas pelos participantes. 

O questionário de compreensão foi realizado nos primeiros 74 doentes participantes. 

 

No quadro 31 são apresentados os resultados do questionário adicional sobre aspetos do 

NEST. Apenas um doente considerou as instruções pouco claras (“tive dificuldade em 

responder às perguntas da segunda página porque não li com atenção as segundas 

instruções”).  

A ajuda no preenchimento do questionário foi oferecida a todos os doentes participantes, 

independentemente da escolaridade. Mesmo assim, onze doentes consideraram um grande 

esforço completar o questionário (14,9%), apesar de todos eles terem tido ajuda no 

preenchimento. Destes 11 doentes, apenas um não possuía escolaridade; três tinham uma 

escolaridade de três anos e sete doentes tinham escolaridade de quatro anos.   

 

A maioria dos doentes considerou fácil o preenchimento do questionário (70,3%). Mesmo 

assim, a maioria teve dificuldade em responder a pelo menos uma pergunta (41 doentes - 

55,4%). Apenas dois doentes referiram dificuldade em entender uma palavra “acesso” 

(pergunta n.º 2 do NEST) e “relacionamentos” (pergunta n.º 9 do NEST).  

 

A maioria dos doentes (55,4%) pediu ajuda no preenchimento do questionário. Quatro 

fizeram-no por diminuição da acuidade visual (5,5%).  

 

Mesmo tendo sido explicado o papel do auxiliador no preenchimento, os doentes 

frequentemente optaram por explicar as razões das respostas, o que, apesar de ter tido 

interferência na avaliação do tempo de preenchimento, enriqueceu a minha avaliação sobre a 

compreensão e a utilidade do questionário, pois repetidamente diziam: “é difícil colocar 

números para responder a algumas perguntas, mas é importante falar sobre estes assuntos” 

ou “é uma oportunidade de desabafar sobre outros problemas”.        

 

Três doentes fizeram sugestões para melhorar a compreensão do questionário, pedindo um 

enunciado mais claro numa pergunta (questão n.º 4), na explicação da escala de respostas e 
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nas instruções da segunda página. Apenas um doente identificou uma necessidade não 

abrangida por este questionário “necessidade de apoio extrafamiliar ou institucional”. 

 

Quadro 31 – Avaliação da compreensão do NEST 

Perguntas ao Doente sobre o NEST n = 74 Sim 

 (%) 

Não 

(%) 

1.Clareza das instruções  98,6 1,4 

2. Grande esforço para preencher o questionário 14,9 85,1 

3. Dificuldade em entender alguma palavra 2,7 97,3 

4. Outra necessidade relacionada com a doença, não 

incluída no questionário 

1,4 98,6 

5. Facilidade no preenchimento do questionário  

              1=totalmente                                                 5=totalmente 

               de acordo                           e                         desacordo 

1 2 3 4 5 

47,3 23,0 21,6 6,8 1,4 
 

6. Ajuda no preenchimento do questionário 56,8 43,2 

7. Sugestões para melhorar o questionário 4,1 95,9 

8. Dificuldade em entender alguma pergunta  55,4 44,6 

 

 

 

Dos 74 doentes inquiridos sobre aspetos particulares do questionário NEST, só 44,6% (33 

doentes) não referiram dificuldade de compreensão em nenhuma questão, os restantes tiveram 

dificuldades em uma questão (30 doentes - 40,5%); duas questões (8 doentes – 10,8%); três 

questões (2 doentes – 2,7%) e em todas as questões (1 doente – 1,4%). As questões que 

suscitaram maior dificuldade na compreensão foram as questões n.º 4 e n.º 10. No quadro 32, 

apresenta-se a dificuldade de compreensão das 13 perguntas do questionário NEST. 
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Quadro 32 – Dificuldade no preenchimento do questionário item a item 

 

n=74 

Sem 

dificuldade 

n (%) 

Com 

dificuldade 

n (%) 

Q1. Em que medida a sua doença lhe provoca 

dificuldades económicas para si ou para a sua 

família? 

73 

(98,6) 

1 

(1,4) 

Q2. É difícil para si ter acesso aos cuidados 

médicos de que precisa? 

72 

(97,3) 

2 

(2,7) 

Q3. Até que ponto precisa de ajuda para coisas 

como, por exemplo, preparar refeições ou ir ao 

médico? 

73 

(98,6) 

1 

(1,4) 

Q4. Até que ponto a sua doença lhe parece 

incompreensível ou sem sentido? 

49 

(66,2) 

25 

(33,8) 

Q5. Em que medida sofre com sintomas físicos 

como dores, falta de ar, cansaço, problemas 

intestinais ou urinários? 

73 

(98,6) 

1 

(1,4) 

Q6. Com que frequência se sente confuso ou 

ansioso ou deprimido? 

73 

(98,6) 

1 

(1,4) 

Q7. Com que frequência tem alguém em quem 

possa confiar? 

73 

(98,6) 

1 

(1,4) 

Q8. Até que ponto é que a sua fé ou espiritualidade 

contribui para dar sentido à sua vida?                                                                                               

73 

(98,6) 

1 

(1,4) 

Q9. Até que ponto é que tem resolvido os seus 

relacionamentos com as pessoas que lhe são 

próximas?                                                               

71 

(95,9) 

3 

(4,1) 

Q10. Desde que tem a sua doença, em que medida é 

que vive a sua vida com um sentido especial?                                                                                

51 

(68,9) 

23 

(31,1) 

Q11. Sente que os seus médicos e enfermeiros o 

respeitam como um ser humano individual?                                                                                    

72 

(97,3) 

2 

(2,7) 

Q12. Até que ponto é clara a informação que obtém 

da equipa médica sobre o que lhe pode acontecer 

com a sua doença?                                            

73 

(98,6) 

1 

(1,4) 

Q13. Sente que os cuidados médicos que está a 

receber satisfazem os seus objetivos?                                                                                                   

73 

(98,6) 

1 

(1,4) 
      Nota: as questões que suscitaram maior dificuldade estão salientadas a cinzento 

 

7.3.5. Validade de construto – outros aspetos 

 

Sendo a validade de construto avaliada por três métodos possíveis: validade conceptual, 

através da análise estrutural, utilizando análise fatorial já apresentada, existe, ainda, a 

possibilidade de ser avaliada pelo método dos grupos de contraste e pela avaliação da 

validade convergente e divergente.  
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7.3.5.1. Método dos grupos de contraste 

 

Os grupos de contraste foram obtidos através da aplicação do Karnofsky Performance Scale 

Índex (KPS) e numa subpopulação de doentes com DPOC, através do índice de BODE. 

 

Na impossibilidade de traduzir o resultado da aplicação do NEST, num “índice total”, já que 

se trata de um instrumento de medição de perfil, optamos pela avaliação do número de 

respostas significativas do questionário NEST, como forma de medição de perfil do NEST. 

O número de respostas significativas do NEST foi, então, analisado de acordo com os 

diferentes estados funcionais, avaliados através do KPS. A distribuição dos resultados 

(boxplot – divisão por quartis), relativamente aos diferentes KPS e número de respostas 

significativas no NEST, encontra-se apresentada na figura 7. A correlação (Spearman), entre 

estas duas escalas, foi a esperada quanto ao sentido da associação (negativa), já que o KPS é 

tanto mais baixo quanto maior a gravidade, mas fraca quanto à sua magnitude (r = -0,34; p = 

0,000).  

 

 
 

Figura 7 – Distribuição do Karnofsky Performance Scale Index de acordo com o número 

de respostas significativas no NEST.  
n=130; * outliers; KPS 100 corresponde a maior performance; 0  pior. 
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Tendo sido previsto que os grupos de contraste avaliados pela escala de Karnofsky viesse a 

apresentar uma dispersão pouco relevante e atendendo a que a distribuição de doentes se fez, 

predominantemente, entre os índices 40 e 50 (KPS), foram também colhidos dados, de forma 

a avaliar a correlação entre os resultados do NEST e o índice de BODE
13

 nos participantes 

com DPOC.   

 

Nos doentes com DPOC (n=46) foi avaliado o índice de BODE em 44 doentes (2 resultados 

omissos) e foi analisada a correlação entre este índice e o número de respostas significativas, 

não tendo sido demonstrada associação (r = -0,95 p=0,540). A distribuição dos índices de 

BODE de acordo com o número de respostas significativas do questionário NEST fez-se da 

forma apresentada na figura 8 (boxplot- divisão por quartis). 

 

          

Figura 8 – Distribuição do Índice de BODE de acordo com o número de respostas 

significativas no NEST. n=44 ; o – outliers; Índice de BODE 0-melhor possível; 10-pior possível. 

 

 

Sendo o índice de BODE um sistema de graduação multidimensional predominantemente 

clínico, valorizando o grau de desnutrição, de obstrução brônquica, de dispneia funcional e de 

incapacidade na marcha, consideramos que a avaliação da capacidade de estabelecer grupos 

                                                      
13

 Escala de 10 pontos, correspondendo a sua pontuação mais elevada a um risco de morte mais elevado 
(subcapítulo 6.2.4,  p 54)    
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de contraste, nos doentes com DPOC, seria a ideal, mas não teria, necessariamente, de haver 

associação (correlação) entre este índice e o NEST, já que este instrumento é uma escala 

multidimensional de rastreio de várias necessidades, com apenas duas questões clínicas e, por 

isso, os doentes que apresentam BODE elevado não teriam de ter respondido 

significativamente a várias questões do NEST. Era, no entanto, esperado que o fizessem nas 

questões relacionadas com os sintomas físicos e psicológicos. Por isso, avaliamos a correlação 

entre o score médio das questões n.º 5 e n.º 6 do NEST, respetivamente, sobre sintomas 

físicos e psicológicos, e o índice de BODE. A distribuição de resultados fez-se da forma 

apresentada na figura 9 (boxplot – divisão por quartis) e não se verificou associação entre o 

score de sintomas físicos (questão n.º 5: r= 0,209 p=0,173) e o índice de BODE ou o score de 

sintomas psicológicos (questão n.º 6: r = 0,219 p = 0,163) e o índice de BODE. Assim, o 

questionário NEST não foi discriminativo na avaliação de necessidades entre grupos 

diferentes de doentes com DPOC avaliados pelo índice de BODE.   

  

                                                                                       

Figura 9 - Distribuição do Índice de BODE (0-10) de acordo com os scores das questões 

n.º 5 (sintomas físicos) e n.º 6 (sintomas psicológicos) do NEST. 
 n = 44 ; o – outliers ; .... A partir do score 3 as respostas às questões n.º 5 e n.º 6 são consideradas 

significativas; Índice de BODE: 0-melhor possível; 10-pior possível.     

 

 

Apesar de já ter sido avaliada a diferença de respostas significativas nos doentes com DPOC 

(n=46) e sem DPOC (n=84) conforme apresentado na figura 6 (subcapítulo 7.2.1) avaliámos, 

também, os scores médios de todas as questões do NEST, de acordo com os principais grupos 

nosológicos (figura 10). A aplicação do teste de Kruskall-Wallis permitiu confirmar que não 

existia diferença, estatisticamente significativa, entre os vários grupos nosológicos e os 
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resultados das 13 questões do questionário NEST. Pelo que o questionário NEST também não 

foi discriminativo na avaliação de necessidades entre grupos nosológicos diferentes.  
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Figura 10 - Resultados (score médio) das questões do NEST, de acordo com os diferentes 

grupos nosológicos. Os scores mais elevados (0-10) significam maior necessidade. 

 

7.3.5.2. Validade divergente  

 

Para avaliação da validade convergente comparam-se entre si dois ou mais instrumentos, 

medindo o mesmo conceito. Não havendo instrumento goldstandard para a confirmação da 

validade convergente pode optar-se pela avaliação da validade divergente.  

Para estabelecer a validade divergente comparam-se os resultados obtidos por meio de dois ou 

mais instrumentos, medindo conceitos diferentes. Optou-se por escolher MOS 36 Item Short-

Form Health Survey (MOS-SF36), instrumento genérico de medição de estado de saúde, pelo 

interesse inerente à avaliação da qualidade de vida (conceito diferente), na população deste 

estudo.  

 

O instrumento foi administrado a 66 doentes (autopreenchimento). A introdução de dados do 

MOS SF-36, o tratamento de dados omissos e o cálculo das escalas, foram efetuados de 
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acordo com o preconizado (Ferreiraa, 2000). O valor obtido para cada escala corresponde à 

percentagem da pontuação total possível, sendo que uma pontuação de 100% representa 

função normal ou ausência de dor, e 0% indica o valor mais baixo possível, ou dor máxima. 

Os resultados obtidos são os descritos no quadro 33, particularmente diminuídos nas 

dimensões de funcionamento físico (29±23,3); saúde geral (31,5±16,3) e desempenho físico 

(36,6±35,5). Ainda nesta tabela, apresentam-se os valores obtidos na validação do MOS 

SF36 versão portuguesa e, não havendo valores de referência em população saudável 

nacional, opta-se pela apresentação simultânea dos valores da versão espanhola em 

população saudável (Alonso et al, 1992). 

 

Quadro 33 -   Resultados MOS-SF36 na população de estudo 

 Valores 

referência* 

média  

(desv.pad.) 

Valores 

referência** 

média  

(desv.pad) 

 

n 

 

média 

 

desvio-

padrão 

 População 

saudável 

Espanha 

Grávidas  

1º. trimestre, 

Portugal 

População validação  

NEST versão portuguesa 

Funcionamento 

Físico 

84,7 (24,0) 67,4 (56,3) 66 29,0 23,3 

Desempenho  

Físico 

83,2 (35,2) 59,5 (37,8) 62 36,6 35,5 

Dor física 79,0 (27,9) 76,3 (20,2) 66 56,0 31,1 

Saúde geral 68,3 (22,3) 67,5 (15,1) 66 31,5 16,3 

Vitalidade 66,9 (22,1) 57,5 (19,5) 66 38,0 21,4 

Funcionamento 

Social 

90,1 (20,0) 81,3 (19,7) 66 58,8 25,9 

Desempenho 

Emocional 

88,6 (30,1) 61,9 (38,1) 62 47,8 39,4 

Saúde mental 73,3 (20,1) 71,7 (18,8) 66 58,2 25,6 

Nota: *valores de referência em população saudável, Espanha (Alonso, 1998) n= 9.151;  

**valores de referência em grávidas no 1º trimestre, Portugal (Ferreira b, 2000) n=118 

100 – corresponde a melhor qualidade de vida; 0 - pior qualidade vida. 
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Para avaliação da validade de construto foi feita correlação entre os três fatores identificados 

no NEST e os oito conceitos de saúde avaliados pelo MOS-SF36. 

 

Os três fatores do NEST foram calculados de acordo com o número de respostas identificadas 

como significativas (de acordo com os scores preconizados pela autora) e, por isso, zero 

corresponde a nenhum item considerado significativo e seis, três ou quatro os scores de 

necessidade máxima, respectivamente, para o fator 1 (seis questões), o fator 2 (três questões) 

ou o fator 3 (quatro questões). 

 

Quadro 34-  Análise de correlação (Spearman) dos questionários NEST e MOS-SF36 

   Escalas do MOS-SF36  

  FF DF DC SG VT FS DE SM  

 

 

 

 

Escalas  

do  

NEST 

Fator 1 

Necessidades 

Sociais e 

Sintomas 

 

-0,35* 

 

-0,39* 

 

-0,35* 

 

-0,43* 

 

-0,50* 

 

-0,50* 

 

-0,38* 

 

-0,55* 
 

Fator 3 

Necessidades 

Existenciais 

 

-0,09 

 

-0,26* 

 

-0,24* 

 

-0,08 

 

-0,11 

 

-0,24* 

 

-0,16 

 

-0,23 
 

Fator 2 

Interação no 

Tratamento 

 

-0,32* 

 

-0,30* 

 

-0,21 

 

-0,26* 

 

-0,32* 

 

-0,35* 

 

-0,26* 

 

-0,28* 
 

Nota: * Correlação significativa (p< 0.05); As correlações mais fortes linha a linha estão 

identificadas a itálico. As correlações mais fortes coluna a coluna estão identificadas a negrito. 

As correlações mais fortes combinadas linha a linha e coluna a coluna estão identificadas em 

itálico e negrito. Escalas MOS SF36: FF, Funcionamento Físico; DF, Desempenho Físico; DC, 

Dor Corporal; SG, Saúde Geral; VT, Vitalidade; FS, Funcionamento Social; DE, Desempenho 

Emocional; SM, Saúde Mental.   

    

 

 

Quando se verificaram correlações significativas, o seu sentido foi negativo, o que já era 

expectável, dado que os fatores NEST pontuam de 0 para 6, 3 ou 4 (de acordo com a 

pontuação máxima de cada fator, isto é, sem necessidade para mais necessidade) e o MOS-

SF36 pontua em sentido contrário (100 - melhor qualidade de vida; 0 - pior qualidade de vida).  

As correlações do fator 1 do NEST, relativamente a todas as escalas do MOS-SF36 foram 

mais fortes (correlação mais negativa) do que as encontradas entre os outros fatores do NEST 

e o MOS-SF36. Apesar das correlações encontradas terem sido significativas foram fracas (de 

-0,35 a -0,55). A correlação mais forte ocorreu com a escala de saúde mental (SM r = -0,55).  
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O fator 2 correlacionou-se, significativamente, com sete das escalas do MOS-SF36, sendo a 

correlação com a escala de funcionamento social a mais forte (r = -0,35).  

Correlacionaram-se significativamente com o fator 3 apenas três das escalas do MOS-SF36, 

sendo o desempenho físico (DF) a que obteve a correlação mais forte (-0,26), no entanto 

considerada uma fraca associação (quadro 34).  

 

Foi confirmada uma validade divergente entre as escalas do NEST e as escalas do MOS-SF36 

e, em particular, com os fatores 2 e 3, onde todas as correlações foram fracas ou inexistentes. 

 

7.3.6. Validade concomitante  

 

A validade concomitante refere-se à correlação entre duas medidas do mesmo conceito, 

tomadas ao mesmo tempo junto dos indivíduos (Fortin, 2009 p.356). Não existindo 

instrumentos que possam ser considerados goldstandard, para a medição da validade de 

critério, este tipo de avaliação é mais difícil mas pode ser substituído pela comparação entre o 

instrumento e outras medições consideradas de interesse. Nesse sentido, foram analisados os 

dados sociodemográficos e clínicos, colhidos à data do preenchimento do questionário, que já 

foram anteriormente descritos (subcapítulo 7.2.1.) e foi explorada análise de regressão 

logística binária. 

 

Este tipo de validação teria interesse na versão portuguesa, porque permitiria comparar os 

resultados entre versões: portuguesa e original (Emanuel, 2000), já anteriormente referida 

(subcapítulo 4.1). No entanto, este tipo de análise obriga a pressupostos (Hill & Hill, 2009 p. 

58 e 239) que, neste estudo, não foram cumpridos e que estiveram essencialmente 

relacionados com o tamanho da amostra.  

 

7.3.7. Viabilidade 

 

Não havendo consenso quanto à melhor forma de avaliar a viabilidade de um instrumento e 

seguindo as sugestões de Slade et al (1999) e Andrews et al (1994), já anteriormente expostas 

(subcapítulo 3.1.4), optamos por avaliar a viabilidade do questionário NEST, tendo em 

consideração a opinião do doente que preenche o questionário e o médico que analisa a 
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informação disponibilizada. Complementamos esta avaliação com aspetos particulares 

decorrentes da validação, nesta população de estudo.     

 

7.3.7.1. Avaliação do doente 

 

Para avaliar a utilidade do questionário NEST, a 74 doentes com insuficiência respiratória, 

foi-lhes pedido o preenchimento adicional do questionário apresentado no anexo 8, cuja 

última pergunta aqui se desenvolve, já que os aspetos desenvolvidos nas outras perguntas 

foram apresentados no subcapítulo 7.3.4. 

 

Um total de 97,3% dos doentes acharam útil preencher o questionário (quadro 35) e, com 

frequência, manifestaram o desejo de o repetir posteriormente. 

     

 

Quadro 35 – Avaliação da utilidade do NEST pelo doente 

n = 74 

9. “O questionário é útil” 

                         1=totalmente de                                            5= totalmente   

                                acordo                    e                                  desacordo 

1 2 3 4 5 

87,8 9,5 1,4 - 1,4 

     
 

 

 

O tempo necessário para o preenchimento do NEST foi de 13,3 minutos (média 13,3±4,4 

minutos; mediana: 14; mínimo: 6; máximo: 20 minutos). 

 

7.3.7.2. Avaliação do clínico    

 

A viabilidade do questionário NEST foi avaliada com a colaboração de seis pneumologistas 

assistentes de 59 doentes da população estudada. Os resultados dessa avaliação, obtidos 

através de um questionário (anexo 9), encontram-se parcialmente expostos no quadro 36. 
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A cada médico assistente e, após realização de consulta de Insuficiência Respiratória ou 

sessão de Hospital de dia de insuficientes respiratórios, foi pedido para responder à questão 

apresentada na figura 11. Seguidamente, foi dado ao médico assistente o questionário NEST, 

preenchido pelo doente e sinalizado com o score acima do qual a resposta é considerada 

significativa, para cada questão.  

 

Avaliando as necessidades do seu doente considera que há indicação actual para 
referenciação para Cuidados Paliativos?

(sendo 0-sem indicação e 10-indicação absoluta)

109876543210

Avaliando as necessidades do seu doente considera que há indicação actual para 

referenciação para Cuidados Paliativos? 

(sendo 0 sem indicação absoluta                  e                          10 com indicação absoluta)

 

 Figura 11 – Pergunta ao médico assistente. 
Efectuada antes da observação do questionário NEST preenchido pelo doente 

 

 

A aplicabilidade (grau em que uma medida avalia dimensões de importância para o avaliador) 

foi avaliada com as questões n.º 1. 3 e 4 do questionário apresentado no anexo 9. Nos 

questionários correspondentes a 42 doentes (71,2%), o médico obteve informação adicional à 

sua avaliação tradicional (questão n.º 1). Considerou-se que os resultados do NEST, em 49 

doentes (83,1%), poderiam modificar a forma de comunicar com o doente (questão n.º 3) e 

permitir auxiliar na forma de tratar ou de alertar para o apoio de outras estruturas (questão n.º 

4).   

A aceitabilidade ou facilidade com que um avaliador pode utilizar uma determinada medida 

foi avaliada através da questão n.º 5: Todos os médicos (6) consideraram útil a análise do 

questionário NEST em todos os seus doentes (100%). 

 

A praticabilidade (requisitos de treino e complexidade da pontuação, relatório e interpretação 

dos resultados), foi avaliada com a questão n.º 2: O tempo dispendido para a análise do 

questionário NEST não foi considerado demasiado, em nenhum caso.  
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Quadro 36 - Resultados da avaliação da viabilidade do NEST pelo médico 

 

Perguntas ao Médico sobre o questionário NEST (n=59) 

Sim 

 (%) 

Não 

(%) 

1. A análise do NEST deu-lhe informação de que não 

dispunha? 

71,2 28,8 

2. Achou demasiado, o tempo dispendido a analisar o 

questionário?  

- 100 

3. A análise do questionário NEST poderá modificar a 

sua forma de comunicar com o doente? 

83,1 16,9 

4. A análise do questionário NEST poderá auxiliar a sua 

forma de tratar ou irá pedir apoio de outras estruturas 

(cuidados paliativos/ avaliação psicológica /assistência 

social etc.) 

83,1 16,9 

5. Achou útil analisar o questionário NEST? 100 - 

           Nota: n= 6 médicos analisando os questionários NEST de 59 doentes 
 

 

 

Quando são avaliados estes parâmetros, compreendem-se as possíveis barreiras à 

implementação e os ingredientes necessários para a sua aplicação com sucesso clínico diário. 

 

7.3.7.3. Avaliação do investigador 

 

Tendo em consideração a pergunta de investigação principal deste estudo “quem necessita de 

cuidados paliativos?” (subcapítulo 2.1), considerámos de interesse comparar a opinião do 

médico, através da primeira pergunta do questionário (anexo 8), exposta na figura 11, antes de 

lhe ser dado a analisar o questionário NEST preenchido pelo seu doente e o “resultado” do 

mesmo questionário.   

 

No entanto, como já exposto no subcapítulo 7.3.5.1, a análise do questionário NEST não se 

resume a “um resultado” que obteríamos com uma pontuação total (somatório dos resultados 
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obtidos item a item) ou “ índice de necessidade”. Tratando-se de um questionário de rastreio 

de necessidades multidimensional, o resultado apresenta-se na forma de “perfil de 

necessidade”, com avaliação pergunta a pergunta. Assim sendo, optamos por valorizar o perfil 

de necessidades de cada doente, quantificando o número de respostas consideradas 

significativas e construindo, assim, uma variável numérica (0= sem respostas significativas; 

13= todas as respostas significativas) que foi comparada com o score de “indicação atual para 

referenciação para cuidados paliativos”, fornecido pelo médico. A distribuição destes dois  

resultados encontra-se exposto na figura 12. (boxplot – divisão por quartis). 

 

 

10- com 

indicação 

absoluta

0- sem 

indicação 

absoluta

 
Figura 12 - Distribuição do score de necessidade de referenciação para 

Cuidados Paliativos e respostas significativas no NEST.  

n= 59; o – ouliers; A marca de água a vermelho corresponde a score médico acima de 4 

– “alguma ou absoluta indicação para CP”  
 

 

A correlação (Spearman) entre o score médico de necessidade de referenciação para Cuidados 

Paliativos e o número de respostas significativas obtidos através da aplicação do questionário 

NEST ao doente teve uma correlação positiva significativa mas fraca (r = 0,34; p = 0,008). 
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Interpretando a resposta do médico assistente, relativamente à percepção de necessidade de 

referenciação para CP, poderemos admitir que o médico respondeu até um score de 4 se 

considerou “sem ou com pouca indicação para referenciação” para CP e com um score acima 

de 4 se considerou haver “alguma ou absoluta indicação para referenciação”(scores médicos 

evidenciados na figura 12 com marca de água a vermelho). A maioria dos doentes (64,4%) 

teve um score de necessidade de referenciação para CP superior a 4. 

 

Um outro aspeto avaliado, com interesse para aplicação de um questionário na prática clínica, 

foi o da necessidade de ajuda no preenchimento. Atendendo a que o pedido de ajuda foi 

mais frequente do que o esperado, ocorrendo mesmo nos doentes com escolaridade, tendo 

sido pedida ajuda em 55,4% dos primeiros 74 doentes
14

, decidiu-se avaliar este aspeto de 

viabilidade do NEST durante todo o estudo. 

 

Dos 130 inquiridos 66 doentes foram auxiliados a preencher o questionário NEST (50,8%) 

como se pode observar no quadro 37. 

 

Quadro 37 - Necessidade de ajuda no preenchimento do NEST de acordo com a 

escolaridade 

 Escolaridade  

 

Preenchimento 

sem ajuda 

com ajuda 

0 anos 1-3 anos 4 anos 5-9 anos >9 anos Total 

0  

(0%) 

2  

(11,8%) 

26 

(44,1%) 

17  

(81%) 

19 

(86,4%) 

64 

(49,2%) 

11  

(100%) 

15 

(88,2%) 

33 

(55,9%) 

4 

(19,0%) 

3 

(13,6%) 

66 

(50,8%) 

Nota: n=130; Qui-quadrado (p = 0,000) 

 

 

A necessidade de ajuda esteve significativamente relacionada com o nível de escolaridade 

(p=0,000) e foi inversamente proporcional ao nível de escolaridade. Salienta-se ainda que 

16,3% dos inquiridos com escolaridade superior a 4 anos também necessitaram de ajuda no 

preenchimento.   

 

                                                      
14

 Desenvolvido no subcapítulo 7.3.4; quadro 30 
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Em subcapítulos anteriores apresentam-se outros aspectos também relacionados com a 

viabilidade do questionário NEST, no que respeita à:  

 facilidade do preenchimento – 70,3% dos doentes consideraram o preenchimento 

fácil
15

;    

 frequência de dados omissos  - A percentagem de dados omissos foi de 4,2% (em 

1690 respostas esperadas, houve 71 dados omissos)
16

.  

 

No quadro 38 encontram-se apresentados os aspetos psicométricos avaliados no NEST e 

respetivos resultados.  

 

No anexo III disponível em CD-R apresentam-se os principais testes estatísticos efectuados 

para análise de resultados.  

 

As figuras 5, 7, 8, 9 e 12 apresentam a distribuição de resultados em boxplot. A sua 

interpretação faz-se de acordo com a figura 13.  

 

o o

o

mediana

quartil superior 

quartil inferior

outliers – menos de 3/2 

vezes o quartil inferior

limite máximo, 

excluindo os outliers

limite inferior, 

excluindo os outliers

 

 

Figura 13 – Distribuição de resultados em boxplot. 

                                                      
15

 Desenvolvido no subcapítulo 7.3.4; quadro 31 
16

 Desenvolvido no subcapítulo 7.2.1; quadro 22 
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Quadro 38  - Aspetos psicométricos do instrumento NEST  

Aspetos Psicométricos Instrumentos 

utilizados 

N=130 Teste estatístico Resultados totais 

Fidelidade 1) estabilidade  

teste-reteste 

NEST 0 e 24h 

 

n= 46 

 

Correlação de Spearman-Brown  

(item a item e entre fatores) 

Testes de comparações -Wilcoxon 

r entre 0,59 (Q12) e 0,94 (Q8);  

r = 0,94  IC 0,84-0,98 

Q11:  Z -2,014 (p=0,44) 

 2) consistência interna NEST N=130 α Cronbach  α  0,79 

Validade 3) de construto 

validade estrutural 

NEST N= 130 Análise fatorial / componentes 

principais 

3 fatores: NET:1.Necessidades Sociais e 

Sintomas; 2 Existenciais / Relacionais; 

3.Interação no Tratamento  

variância explicada - 55,41% 

 4) de construto 

grupos de contraste 

 

NEST por grupos 

nosológicos 

NEST / KPS 

NEST/ BODE em  

doentes DPOC 

N=130 

 

e 

n = 46 

Kruskal-Wallis 

 

Correlação de Spearman 

Correlação de Spearman 

 

sem diferenças entre grupos nosológicos; 

 

KPS/NEST r = - 0,34 (p=0,000) 

BODE /NEST– sem correlação 

BODE/Q5 e Q6 NEST – sem correlação 

 5) de construto validade 

convergente/ 

divergente 

NEST  

e MOS-SF-36 

n=66  Correlação de Spearman correlação divergente 

Factor 1 /MOS-SF-36 r entre - 0,56 e-0,34 

Factor 2 e 3/ MOS- SF-36 ausente ou r < 

 6) concomitante 

 

NEST e dados socio-  

demográficos e clínicos 

N=130 Análise de regressão logística 

binária 

explorada mas não concluída 

 7) de conteúdo Questionário de 

compreensão em doentes  

n=74 Análise qualitativa compreensão/dificuldade itens-55,4%  

Viabilidade Doente Pesquisa em doentes n=74 Análise qualitativa e quantitativa  

qui-Quadrado –ajuda/escolaridade 

ajuda  no preenchimento - 50,8%  

avaliação global NEST:  

        facilidade - 70,3%; utilidade 97,2% 

 Médico Pesquisa em médicos 

assistentes 

6 médicos 

em n=59 

Análise qualitativa e quantitativa 

 

Aplicabilidade: informação adicional 

(71,2%) mudança na comunicação /outros 

apoios (83,1%); Aceitabilidade 100%; 

Praticabilidade 100% 

 Investigador Avaliação Médica / 

necessidade CP 

Outros aspetos práticos 

n=59 Correlação de Spearman 

Análise descritiva 

 

r = 0,34 (p = 0,008) 

dados omissos -4,2% 

tempo preenchimento-13,3±4 minutos 

Nota: N = número de participantes da amostra total; n = número de participantes na amostra parcial; Q- questão do NEST; IC –intervalo de confiança;  

          MOS-SF36 (Ferreiraa, 2000); KPS – Índice de Karnosfky; BODE - índice BODE (Celli, 2004).  
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Capítulo 8. Discussão 

 

8.1. Introdução 

Este estudo teve como objectivo principal validar um instrumento geral de rastreio de 

necessidades relacionadas com a saúde, construído e validado nos Estados Unidos, por Linda 

Emanuel e colaboradores (Emanuel, 2000, 2001; Scandrett, 2010), numa população mista de 

doentes oncológicos e não oncológicos com uma expetativa de sobrevida de seis meses. 

 

O interesse da realização deste estudo surgiu da dificuldade prática de seleccionar os doentes 

que necessitam de cuidados paliativos. Tendo em atenção que essa dificuldade é ainda maior 

nos doentes que sofrem de doenças com prognóstico mais incerto como é o caso dos doentes 

com “insuficiência de órgão”, a população de estudo incluiu doentes com insuficiência 

respiratória crónica ventilados no domicílio. 

 

Para a seleccção de um instrumento de avaliação de necessidades que pudesse auxiliar na 

decisão de referenciação para Cuidados Paliativos, foi realizada uma revisão da literatura que 

incidiu sobre as seguintes bases de dados eletrónicas: Medline (sem limite/2010) e Cochrane 

Database of Systemic Reviews. A estratégia de pesquisa desenvolvida para as bases de dados 

mencionadas foi a seguinte: #Palliative care needs tool.  

 

Dos 77 trabalhos identificados, foram seleccionados 18 trabalhos, tendo sido identificados 

nove instrumentos de avaliação de necessidades em CP
17

. Na escolha do instrumento foi tido 

em consideração o seu alvo: a avaliação directa das necessidades do doente, o carácter 

multidimensional do seu conteúdo, a população selecionada para a validação do instrumento, 

as suas propriedades psicométricas, o seu tamanho e a facilidade da sua interpretação. Uma 

característica também tida em consideração foi a de se tratar de um instrumento de avaliação 

geral, não específico de uma patologia em particular, com o objectivo de poder vir a ser 

futuramente utilizado em outras doenças dificilmente referenciadas a CP. O instrumento 

seleccionado foi o Needs of social nature Existencial concerns Symptoms Therapeutic 

interaction (NEST).  

 

                                                      
17

 Sumário das caraterísticas principais dos instrumentos disponível no quadro 1, p.19.  
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A adaptação e validação do NEST em língua portuguesa foi realizada em duas fases: a) 

Tradução e adaptação do NEST para a língua portuguesa de acordo com a metodologia 

preconizada e b) Avaliação das propriedades psicométricas do instrumento. 

 

8.2. Tradução do NEST em língua portuguesa  

 

No presente estudo foi utilizada a segunda e última versão do NEST (Buehler Center on 

Aging, 2006). Nesta última versão foram acrescentadas instruções, que não tinham sido 

publicadas aquando da primeira versão (Emanuel et al, 2001 p. 471), e foi feita uma mudança 

na ordem das perguntas e na forma de apresentação das palavras ancora, que condicionam a 

resposta de sete questões, o que veio facilitar a interpretação do questionário, já que o score 

de cada pergunta se passou a fazer sempre no sentido de menos necessidade para mais 

necessidade (de 0 para 10). Por outro lado apesar da validação do NEST (versão original) ter 

sido efectuada com a primeira versão, nos dois estudos em que foi avaliada a sua viabilidade 

na prática clínica (Scandrett et al, 2010 e Grudzen et al, 2011) foi utilizada também a segunda 

versão (Buehler Center on Aging, 2006).  

 

O método utilizado para a tradução e adaptação cultural do NEST foi o de tradução-

retrotradução proposto pela Task Force for Translation and Cultural Adaptation (Wild et al, 

2005). Tendo em conta o protocolo deste estudo, realizado em um único centro hospitalar, 

mas servindo outros distritos dado que se trata de um hospital central (na população estudada 

9,2% dos doentes não residem no distrito de Lisboa) interessava que a tradução e adaptação 

fossem realizadas por um grupo de peritos que não fosse exclusivamente desta região, razão 

pela qual foi pedida a colaboração de residentes em quatro regiões distintas de Portugal, três 

do litoral e um do interior. Antecipando a iliteracia da população em estudo (8,5% não tinha 

escolaridade e 58,5% tinham escolaridade até quatro anos) foi pedida uma tradução clara e 

compreensível de forma a obter um questionário final que fosse compreendido por uma 

pessoa com 12 anos de idade (equivalente ao sexto ano de escolaridade), já que esta é a 

recomendação geral para questionários (Beaton et al, 2000).  

 

Dado as dimensões do questionário extravasarem os conteúdos habitualmente utilizados no 

dia a dia da prática clínica, algumas palavras e expressões foram sujeitas a várias traduções, 
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no sentido de manter o seu significado compreensível. Ainda com o mesmo objectivo e 

seguindo o método proposto por Wild et al (2005), procedeu-se a um teste piloto, com um 

teste adicional cognitivo, em 15 doentes com as características da população estudada na 

validação.   

 

Após cinco versões em língua portuguesa e duas versões em inglês dos Estados Unidos, 

obteve-se a versão portuguesa do NEST (após relatório aprovado pela autora) que foi alvo de 

validação numa população de doentes com insuficiência respiratória crónica.     

 

8.3. Estudo psicométrico da versão portuguesa do NEST 

 

8.3.1. Propriedades psicométricas do NEST  

 

A validade de construto da versão portuguesa do NEST foi confirmada por análise fatorial. 

Na construção do NEST original já tinha sido feita análise fatorial exploratória e 

confirmatória em várias fases de desenvolvimento do instrumento, o que auxiliou no 

refinamento progressivo dum instrumento inicial, com 52 perguntas, para 13 perguntas finais 

englobadas em quatro dimensões essenciais: necessidades sociais, existenciais, sintomas 

físicos e psicológicos e interacção terapêutica (Emanuel et al, 2000; 2001).  

Interessava na versão portuguesa averiguar se os resultados da análise eram coincidentes e ou 

se deveriam ser mantidas todas as perguntas. Com uma medida de adequação da amostra 

razoável (0,71), para realização de análise fatorial, foram estudadas duas hipóteses de 

estruturas fatoriais para três e quatro fatores com variâncias explicadas acima de 50%
18

.  

 

A análise fatorial para quatro fatores embora tenha tido uma variância explicada mais elevada 

obrigava à eliminação de um item (questão n.º 4 - angústia da doença; que saturava 

simultaneamente em dois fatores), obtendo-se ainda um fator com apenas dois itens. Na 

análise fatorial para três fatores a variância explicada foi aceitável (55,41%) e foram obtidas 

três dimensões claramente interpretáveis sem necessidade de eliminação de qualquer item e 

com bons Alphas de Cronbach. Optou-se assim pela análise fatorial de três fatores. O Fator 1 

composto por 6 itens (explicando 29,19% da variância) agrupou as questões que avaliam 

                                                      
18

 Quadro 23, p.76. 
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necessidades sociais e sintomas, o Fator 2 composto por 3 itens (explicando 14,50% da 

variância) agrupou as questões que avaliam aspectos relacionados com a interacção no 

tratamento e o Fator 3 (explicando 11,73% da variância) composto por 4 itens que avaliam 

aspectos existenciais e de relacionamento.  

 

Na análise fatorial da versão original as necessidades sociais tinham sido agrupadas numa 

dimensão e os sintomas físicos e psicológicos tinham sido agrupados em outra dimensão. O 

que se verificou na análise da versão portuguesa foi a compactação destas duas dimensões 

num só factor. Esta confluência de necessidades levou-nos a refletir sobre a possibilidade de 

aplicação do conceito de dor total (Cicely Saunders
19

, 1964 citada por Clark, 2000) para a 

dispneia, surgindo assim o conceito de dispneia total, que aliás já foi abordado por Abernethy 

& Wheeler (2008) e fundamenta a ligação lógica destas duas dimensões (necessidades sociais 

e sintomas) num só fator.  

 

A fidelidade do instrumento foi medida através do alfa de Cronbach e do teste-reteste. O Alfa 

de Cronbach
20

 total obtido foi de 0,79; com os alphas dos três fatores oscilando entre 0,63 e 

0,76, semelhante à versão original do NEST que obteve alphas entre 0,63 e 0,85 quando a 

escala ainda se encontrava com 52 questões (Emanuel et al, 2000). Tendo em consideração 

que o coeficiente alpha é função do número de enunciados de uma escala e é mais elevado se 

a escala comportar vários enunciados (Fortin, 2009 p. 350) não seria de esperar que a 

consistência interna da versão portuguesa do NEST (13 itens) tivesse um coeficiente alpha 

superior. Por outro lado, se a intercorrelação entre itens (consistência interna) for moderada 

isso significa também que cada item acrescenta uma nova peça de informação ao instrumento 

(Macdowell, 2006 p. 44) e em contrapartida se ela é muito elevada significa que alguns itens 

poderiam ser dispensados. 

 

A estabilidade ou fidelidade temporal avaliada pelo teste-reteste, efectuado antes de uma 

consulta de seguimento de ventilação domiciliária e 24 horas depois, obteve correlações
21

 que 

variaram entre 0,59 - 0,94 com um resultado total de 0,94. As questões mais estáveis foram as 

                                                      
19

 Dor total: sofrimento que abrange toda a pessoa incorporando elementos físicos, psicológicos, sociais, 

emocionais e espirituais e que constiui um modelo para incorporar um amplo espectro de intervenções novas no 

tratamento. 
20

 Quadro 28, p.79.  
21

 Quadro 29, p.80. 
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relacionadas com “fé e espiritualidade” e “dificuldades económicas” e as questões menos 

estáveis sobre "comunicação com os médicos e enfermeiros" e "informação obtida da equipa 

médica” respectivamente r = 0,69 e r = 0,59. Interessava analisar esta baixa correlação.  

Apesar da análise de correlação ser preconizada por vários autores (Fortin, 2009) este tipo de 

análise é contestado por outros (Bland & Altman, 1986) já que que a correlação não avalia a 

concordância mas sim a associação. A utilização de testes de comparação
22

 aplicados a todas 

as questões emparelhadas, participante a participante, forneceu-nos a resposta à nossa 

interrogação; as duas questões com “menor correlação” no teste-reteste não apresentavam 

diferenças estatisticamente significativas quando comparadas e a única questão que se 

modificou significativamente no reteste dizia respeito a “sintomas físicos” com melhoria de 

scores 24 horas depois do primeiro teste (z = -2,014 p=0,44), o que em parte pode ser 

justificado pela realização de uma intervenção clínica (Aguiar, 2007 p. 24) - consulta de 

seguimento de ventilação domiciliária, realizada entre o primeiro (teste) e segundo NEST 

(reteste).  

 

A decisão do tempo de intervalo entre o teste-reteste depende do tipo de variáveis que são 

analisadas. Alguns autores (Fortin, 2009 p. 349) sugerem intervalos de duas a quatro semanas. 

No entanto, a avaliação da estabilidade convém particularmente para elementos relativamente 

estáveis no tempo (Fortin, 2009 p.350), pelo que deixa de fazer sentido um intervalo longo, 

quando é expectável que a variação clínica de sintomas possa só por si originar alteração dos 

resultados do reteste, independentemente da estabilidade do instrumento em análise. Uma 

outra justificação prende-se com as implicações práticas da decisão, já que um intervalo longo  

implicaria encargos adicionais para o participante e, frequentemente, para o familiar 

acompanhante, o que do ponto de vista ético não é recomendável (Casarett, 2010 p. 418-419). 

Em contrapartida, se se optasse pela realização do teste e reteste com um intervalo de tempo 

menor poderíamos ter originado outro tipo de erro (habituação ao teste) (Fortin, 2009 p. 575).  

 

O facto de neste estudo não se ter confirmado a capacidade discriminativa do NEST no que 

respeita a diferenças significativas nos resultados (perfil de necessidades) de acordo com as 

várias patologias
23

, que condicionam Insuficiência Respiratória Crónica, é um dado 

interessante. Nos últimos dez anos, os investigadores têm-se debruçado extensivamente em 

                                                      
22

 Quadro 30, p.81. 
23

 Figura 10, p.88. 



Capítulo 8. Discussão 

 
 

104 

doenças com grande carga económica e social como a DPOC (Pauwels & Rabe, 2004) em 

detrimento de outras patologias que também condicionam a mesma insuficiência de órgão. 

Neste estudo demonstrou-se uma ocorrência semelhante de percepção de necessidades em 

todos os grupos nosológicos (DPOC, sequelas de tuberculose, síndrome de obesidade 

hipoventilação, doenças neuromusculares, cifoescoliose e outras doenças) com uma única 

exceção para uma maior ocorrência de necessidades, nos doentes com DPOC, no que respeita 

a necessidades de “proximidade/relacionamentos” (questão n.º 9).  

 

A validade de construto utilizando o método dos grupos de contraste não foi utilizada na 

validação original do NEST (Emanuel et al, 2000; 2001), apesar do estudo ter incluido 988 

doentes entre os quais 51,8% com neoplasia, 18% com doença cardíaca, 10,9% com DPOC e 

os restantes com outras patologias (Emanuel, 2000 p. 422), mas outros autores utilizaram este 

método para validar questionários de avaliação de necessidades (Lidstone et al, 2003) 

encontrando diferenças entre grupos nosológicos, pelo que consideramos que seria 

interessante explorar esta possibilidade discriminativa do instrumento. No entanto os dados 

obtidos no presente estudo não podem ser comparados com os resultados obtidos no 

instrumento de Lidstone, apenas ficando aqui explicada a razão pela qual pretendíamos testar 

não só a capacidade discriminativa do NEST como também fundamentar a inclusão de outras 

patologias, para além da DPOC, causadoras de IRC. Esta “semelhança” de resultados quando 

avaliadas as necessidades relacionadas com a saúde fundamenta a realização de estudos 

futuros na área da insuficiência respiratória incluindo doentes com DPOC e também com 

outras patologias, o que aliás já foi a opção de outros autores (Carone, 1999; Windish et al, 

2003; Vittaca et al, 2010).   

 

Ainda no que respeita à validação do construto pelo método dos contrastes também outros 

autores (Schag et al, 1994; Coyle et al, 1996; Wallerb et al, 2010) tinham utilizado o índice de 

Karnofsky para diferenciar várias fases da doença ao validar escalas de necessidades. A 

correlação entre o karnofsky Performance Scale Índex
24

 e o número de respostas significativas 

no NEST foi a esperada quanto ao sentido (negativa) mas fraca quanto à magnitude (r = - 

0,34; p = 0,000). Mercadante et al (2000) avaliando a intensidade de sintomas de 370 doentes 

com neoplasias em cuidados domiciliários paliativos tinha observado uma intensidade 

                                                      
24

 Figura 7, p.85. 
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progressiva da dispneia proporcional ao agravamento do KPS a partir de valores de 60 e com 

um pico de intensidade quando o indíce pontuava entre 30 e 20.  

 

Com uma distribuição da amostra tão concentrada nos índices KPS 40 e 50 (92,3%; n=130) 

consideramos que seria pertinente explorar os resultados na subpopulação de doentes com 

DPOC (n=46) utilizando o índice de BODE. A correlação entre o Indíce de BODE não 

mostrou qualquer associação entre o número de respostas significativas
25

, nem os scores 

médios das questões avaliando os sintomas físicos (questão n.º 5) e os sintomas psicológicos 

(questão n.º 6)
26

. Atendendo ao valor preditivo do índice de BODE na mortalidade dos 

doentes com DPOC
27

 (Celli et al, 2004) era esperada uma associação entre o índice de BODE 

e os resultados do NEST (avaliados pelo número de respostas significativas), ou pelo menos 

com os scores médios dos sintomas avaliados no NEST.  

 

Não ficando demonstrada associação entre o índice de BODE e os resultados do NEST 

podemos estar perante um viés presente em instrumentos que avaliam conceitos subjetivos 

(como é exemplo o das necessidades relacionadas com a saúde)? Macdowell (2006 p. 26) 

alerta para a possibilidade de “mudança de resposta” em doentes com doenças crónicas como 

forma de se adaptarem à progressão da doença. Sprangers & Schwartz (1999) defendem que 

esta mudança está relacionada com três aspectos principais que podem ocorrer no processo de 

adaptação à doença: alterações das normas internas, dos valores e reconceptualização. Este 

fenómeno foi também revisto por Rapkin & Schwartz (2004) ao encontrarem estudos de 

qualidade de vida com doentes crónicos graves que reportam qualidade de vida igual ou 

superior à dos doentes com menor gravidade e ainda ao encontrar disparidades consistentes 

entre medidas clínicas de saúde e avaliações feitas pelo próprio doente. Como exemplo 

relembramos o estudo de Rennard et al (2002) onde também foi verificada uma disparidade 

entre a percepção da gravidade da doença e o grau de gravidade indicada pela escala de 

dispneia funcional (MMRC). Neste estudo multicentrico norteamericano e europeu incluindo 

3265 doentes com DPOC, 35,8% dos doentes com MMRC 4
28

 e 60,3% daqueles que tinham 

MMRC 3
29

 descreveram a sua doença como ligeira ou moderada.  

                                                      
25

 Figura 8, p.86. 
26

 Figura 9, p 87. 
27

 Subcapítulo 6.2.4. , p.54. 
28

 MMRC 4- a dispneia surge ao vestir e é impeditiva de sair de casa. 
29

 MMRC 3 - a dispneia obriga a parar ao fim de caminhar cerca de cem metros ou ao fim de poucos minutos. 
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Ainda de acordo com a opinião de Rapkin & Schwartz (2004) sobre a avaliação da qualidade 

de vida, certos dados inconsistentes estão relacionados com a fenomenologia da avaliação da 

qualidade de vida entre pessoas e relacionam-se com a forma de lidar com a doença crónica e 

em vez de significarem ausência de validade de um instrumento, viés de medida, negação ou 

distorção intencional, estes fenómenos podem refletir as diferenças individuais e as mudanças 

intra-individuais dos padrões internos, dos valores e do significado de qualidade de vida e não 

só fazem parte da adaptação humana como também são inerentes à medição da qualidade de 

vida. Assim, também no nosso estudo, medidas de prognóstico e medidas de necessidades não 

tinham necessariamente que se correlacionar.  

 

A validade de construto foi também explorada correlacionando o instrumento NEST 

(avaliador do conceito de necessidades) e o instrumento MOS-SF36 (avaliador do conceito de 

qualidade de vida)
30

. O fator 1 “necessidades sociais e sintomas” do NEST correlacionou-se 

significativamente com todas as subescalas do MOS-SF36 com uma associação negativa fraca 

a moderada (r = -0,35 a -0,55), o fator 2 “interacção no tratamento” correlacionou-se com sete 

das oito subescalas do MOS-SF36 com uma associação negativa fraca (r = -0,26 a -0,35) e o 

fator 3 “necessidades existenciais e relacionais” correlacionou-se apenas com três subescalas 

do MOS-SF36 com uma associação negativa fraca (r = -0,24 a -0,26). O tipo de associação 

verificada (negativa) era esperada pela forma de pontuação dos dois instrumentos (NEST 

graduando de menos para mais necessidade e o MOS-SF36 graduando de mais para menos 

qualidade de vida).  

O que foi interessante, foi constatar a confirmação de uma correlação moderada entre o fator 

1 do NEST (necessidades sociais e sintomas) com quatro subescalas do MOS-SF36 (saúde 

geral, vitalidade, funcionamento social e saúde mental), já que estas são dimensões 

dependentes e, por isso, revelaram maior convergência (r = -0,43 para a saúde geral, -0,50 

para a vitalidade e funcionamento social e r = -0,55 para a saúde mental), ao contrário do que 

se verificou com os fatores 2 (interacção no tratamento) e 3 (necessidades existenciais e 

relacionais) que revelaram uma correlação fraca, com algumas dimensões do MOS-SF36 com 

menor interligação conceptual. Ficou, assim, confirmada a validade divergente, em 

particular, com os resultados obtidos com os fatores 2 e 3 do NEST, entre instrumentos que 

medem conceitos diferentes. Com o fator 1 do NEST confirma-se a validade convergente.  
                                                      
30

 Quadro 34, p.90. 
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Os resultados globais de todas as subescalas do MOS-SF36, foram reveladoras de fraca 

qualidade de vida nos doentes ventilados no domicílio
31

, em comparação com os valores de 

referência para a população espanhola saudável (Alonso et al, 1998), verificando-se resultados 

sobreponíveis aos encontrados na população estudada por Simonds & Elliott (1995) também 

com insuficiência respiratória, em doentes ventilados no domicílio e por Crockett et al (1996), 

em doentes com insuficiência respiratória, a fazer OLD. 

 

A validade concomitante neste estudo não ficou demonstrada apesar de ter sido explorada 

análise de regressão logística binária entre os resultados do NEST e algumas variáveis 

sociodemográficas e clínicas. Este tipo de análise obriga a pressupostos (Hill & Hill, 2009 p. 

58 e p. 239) que não foram cumpridos e foram essencialmente relacionados com o tamanho 

da amostra. Amostras pequenas originam geralmente uma fraca precisão das estimativas, 

podendo os intervalos de confiança ter limites tão largos que acabam por não ter uma grande 

utilidade prática (Aguiar, 2007 p. 132). No entanto os resultados obtidos teriam ainda uma 

outra limitação já que a forma ideal de avaliar a validade concomitante é, segundo McDowell 

(2006), obtida aplicando o instrumento em análise e o seu goldstandard a uma população não 

necessariamente com patologia, ora este não era o objectivo do estudo, já que se pretendia 

estudar exclusivamente uma população com IRC.  

 

A avaliação da validade de conteúdo é especialmente relevante quando o instrumento está a 

ser desenvolvido, sendo de menor importância quando já foi validado e utilizado em 

diferentes áreas (Agra et al, 1998). A avaliação da validade de conteúdo do NEST original já 

tinha sido efectuada com grande rigor (Emanuel & Emanuel, 1998) utilizando análise de 

conteúdo informal de gravações de grupos focais e entrevistas em profundidade, com uma 

grande variedade de pessoas envolvidas em cuidados de fim de vida
32

. No entanto, tratando-se 

de validar a versão portuguesa interessava aprofundar algumas particularidades inerentes a 

uma cultura diferente, numa população específica com IRC. 

Aplicando um pequeno questionário
33

, que serviu também para conhecer a opinião do doente 

sobre a viabilidade do NEST, constatamos que a maioria dos doentes teve dificuldade em 

responder, a pelo menos, uma pergunta (55,4%) e as questões que suscitaram maior 
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 Quadro 33, p.89. 
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 Subcapítulo 4.1., p.33. 
33
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dificuldade na compreensão foram as questões n.º 4 e n.º 10, que viriam a originar a maior 

ocorrência de dados omissos, respectivamente 22,3% (questão n.º 4 – angústia relacionada 

com a doença) e 19,2% (questão n.º 10 – sentido de vida).  

Globalmente, 70,3% dos doentes consideraram fácil preencher o questionário. As palavras 

“acesso”(na questão n.º 2) e “relacionamentos” (na questão n.º 9)  foram as únicas palavras 

referidas como “não compreendidas”, por dois doentes, dos 74 que preencheram o 

questionário de compreensão. Só um doente referiu uma necessidade sentida e não abrangida 

por este questionário (necessidade de apoio extra-familiar ou institucional). Três doentes 

fizeram sugestões para melhorar a compreensão do questionário, pedindo clarificação de uma 

pergunta (questão n.º 10), da escala de respostas e das instruções da segunda página.  

Não tendo utilizado a metodologia tradicional da investigação qualitativa, de questionário-

entrevista (Adamson et al, 2004), com tratamento rigoroso de dados, referimos apenas que os 

comentários informais, ocorridos ao longo do preenchimento deste questionário adicional, 

permitiram compreender as reacções às questões consideradas de maior dificuldade e assim 

entender como tinham sido percebidas.   

Na fase inicial deste estudo, a avaliação qualitativa da compreensão do NEST tinha sido 

projetada para os primeiros 20 doentes, no entanto, as dificuldades encontradas em alguns 

doentes, em particular na compreensão das questões n.º 4 e n.º 10 levaram-nos a alargar este 

tipo de avaliação a mais de metade da população (74 participantes). Esta decisão teve também 

em consideração os estudos que demonstram um declínio cognitivo, em doentes com 

insuficiência respiratória (Grant et al, 1987; Incalzi et al, 1993; Carone et al, 1999), acrescido 

das dificuldades inerentes a uma população estudada, com idade predominantemente 

avançada (67,7% acima de 65 anos) e com baixa escolaridade (67% até 4 anos de 

escolaridade). Avaliar a compreensão do NEST através de um questionário adicional 

permitiu-nos aprofundar as dificuldades da implementação do NEST na prática clínica. 

 

Cumpridos vários passos da validação da versão portuguesa do NEST interessava analisar a 

sua viabilidade, razão pela qual foi dada especial atenção a esta propriedade psicométrica, 

por vezes desvalorizada em estudos de validação de instrumentos (Richardson et al, 2005) 

mas de grande interesse quando se pretende conhecer as barreiras, à aplicação futura, de um 

instrumento na prática clínica. Apesar de não haver consenso sobre o significado de 
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viabilidade, ou como ele deve ser medido
34

, Slade et al (1999) e Andrews et al (1994) 

identificam essencialmente aspectos relacionados com o utilizador que avalia o instrumento. 

No entanto, considerou-se importante avaliar, também, a opinião do utilizador que preenche o 

instrumento.  

 

Sabe-se que o tamanho, a forma e o conteúdo, de um instrumento, podem favorecer ou não o 

seu preenchimento (Hill & Hill 2009 p. 161-166) e que estas características são ainda mais 

relevantes numa população vulnerável, onde as entrevistas prolongadas e a utilização de 

baterias de questionários podem ser intrusivas e geradoras de ansiedade (Atkinson, 1997 

citado por Kissane & Street, 2010 p. 411). Todavia, a opinião do doente
35

 sobre o 

preenchimento do NEST foi favorável, com 97,3% dos doentes considerando-o útil. Na 

versão original a utilidade, para o doente, também tinha sido avaliada com 69,2% dos 

participantes considerando o NEST útil (Emanuel et al, 2000).  

 

Uma outra caraterística importante num questionário e que interessa a quem o preenche e a 

quem o analisa é o tempo de preenchimento que, no instrumento NEST, foi de 13,3 ±4,4 

minutos.  

Tendo em conta que 50,8% dos questionários foram preenchidos mediante questionário-

entrevista
36

, analisado durante todo o estudo e que a ajuda no preenchimento foi pedida, 

mesmo nos participantes com mais de quatro anos de escolaridade (16,3%), o tempo de 

preenchimento é relevante, já que a sua aplicação, na prática diária, implica medidas de 

organização: - Quem auxilia o preenchimento? Que tipo de instruções deve receber? Qual o 

custo adicional?  

Na sua versão original, o NEST foi aplicado mediante questionário-entrevista e o tempo de 

preenchimento não foi referido (Emanuel et al, 2000). Para um questionário de apenas 13 

questões, este tempo de preenchimento pode ser considerado demasiado, se compararmos 

com a revisão de oito questionários de avaliação de necessidades efetuada por Richardson et 

al (2005), na área da oncologia, que refere um tempo de preenchimento, entre 5 e 20 minutos, 

na sua maioria com muito mais questões do que o NEST.  
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 Subcapítulo 3.1.4., p.29. 
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 Quadro 35, p.92. 
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A opinião sobre a viabilidade foi também avaliada pelo médico assistente. Seis médicos 

analisaram os questionários de 59 doentes. Mediante um pequeno questionário
37

, foi analisada 

a aplicabilidade, através da informação adicional disponibilizada (encontrada em 71,2% dos 

questionários) e da utilidade da informação, podendo vir a modificar a forma de comunicar, 

tratar ou auxiliar o encaminhamento para outras estruturas (83,1%). A praticabilidade foi 

avaliada perguntando aos médicos se tinham achado demasiado o tempo dispendido para 

analisar o questionário e, tanto nesta questão como na análise da aceitabilidade avaliada, 

pedindo opinião sobre a utilidade do NEST, os seis médicos assistentes foram unanimemente 

favoráveis (100%).     

Segundo McDowell (2006, p.708), é “quase uma lei da medição em saúde os autores originais 

obterem validações mais elevadas do que os utilizadores subsequentes” e, por isso, 

consideramos interessante avaliar este aspeto prático do NEST.   

 

Antes de fornecer ao médico assistente o resultado do questionário NEST, preenchido pelo 

seu doente e a respetiva “chave” de scores significativos, foi feita a pergunta: “Avaliando as 

necessidades do seu doente, considera que há indicação atual para referenciação para 

Cuidados Paliativos?”. A análise
38

 do score obtido e do resultado do NEST apresentou uma 

correlação, significativa positiva, mas fraca (r = 0,34; p = 0,008).  

 

O NEST avalia as necessidades gerais subjetivas do próprio doente, que não são na sua 

maioria, habitualmente, avaliadas na prática clínica, pelo que o seu resultado não tem que 

coincidir com a opinião do seu médico. Os resultados do NEST, como qualquer instrumento 

de avaliação subjetivo, podem ser diferentes dos esperados, mas são a opinião do doente. Por 

outro lado, e utilizando a lógica de um teste de rastreio, sensível mas não necessariamente 

específico, itens de triagem podem identificar as áreas em que o entrevistado relata problemas 

e estes podem ser sondados com mais pormenor, enquanto que outros itens sobre áreas nas 

quais eles não relatam nenhum problema podem, automaticamente, ser ignoradas (McDowell, 

2006 p. 705). O que teria sido interessante avaliar também, e não o foi, era saber se o score do 

médico teria sido modificado após análise do NEST do seu doente ou, até, se teriam sido 

feitas mudanças na forma de tratar (tratamento sintomático farmacológicos e não 

farmacológicos, comunicação com o doente sobre decisões de fim de vida, encaminhamento 
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para outras estruturas, apoio de cuidadores, entre outros aspetos considerados relevantes em 

cuidados paliativos).      

   

Um outro dado também avaliado na viabilidade do NEST corresponde à ocorrência de dados 

omissos. A ocorrência e o tratamento de dados omissos não foram referidos pelo autor do 

NEST. Neste estudo, sempre que houve ocorrência de dados omissos para qualquer variável, 

incluindo as 13 questões do questionário NEST, não foi feita substituição pelo score médio da 

mesma. A percentagem de dados omissos, neste estudo, foi de 4,2%.  

O estudo de McHorney (1994, citado por McDowell, p. 653), numa grande população (3 345 

indivíduos), incluindo doentes crónicos, refere uma percentagem de 3,9% de dados omissos 

na aplicação do MOS-SF36, com maior ocorrência destes nos grupos etários mais elevados, 

com menor escolaridade e com menor rendimento. Assim, consideramos aceitável a 

frequência de dados omissos obtidos na validação da versão portuguesa do NEST. A sua 

ocorrência poderia mesmo ter sido mais relevante se não tivéssemos tido em consideração as 

orientações de Beaton et al (2000), sugerindo que um questionário deva ser compreendido por 

uma pessoa com 12 anos de idade. Salienta-se ainda que dos 28 doentes excluídos deste 

estudo, apenas 10 foram excluídos por défice cognitivo, ao demonstrarem incapacidade para 

utilizarem a escala de resposta ou responder a cinco ou mais perguntas. Concluído o estudo, 

parece-nos esta ter sido uma opção correta, pois, assim, incluímos um máximo de “população 

real”. Grudzen et al (2011), no estudo de aplicação do NEST, no serviço de emergência, 

tinham excluído 38,4% dos doentes, por considerarem necessário aplicar um rastreio 

cognitivo (Six-Item Screener) prévio à aplicação do NEST.  

 

8.3.2. Caraterísticas da população  

 

Seguindo as sugestões da autora do NEST (Emanuel et al, 2001 p.472), que considera que o 

instrumento pode ser aplicado em várias patologias, selecionamos a insuficiência respiratória 

crónica como a entidade a aplicar o NEST, já que esta é uma das várias insuficiências de 

órgão que carecem de estudos que facilitem a escolha do momento ideal para fornecer 

cuidados paliativos. O primeiro estudo de validação do NEST (Emanuel et al, 2000) já tinha 

sido realizado com doentes oncológicos e não oncológicos, com prognóstico de seis meses de 

vida, e havia mesmo referência a 10,9% de doentes com DPOC. O estudo de Grudzen et al 
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(2011), realizado em doentes com mais de 65 anos, tinha também 14% de doentes com 

insuficiência respiratória. 

 

Apesar do critério de inclusão ser a existência de IRC, não foram apresentados os resultados 

dos valores de Pressão arterial de O2 já que, em aproximadamente metade dos doentes (51%), 

a gasimetria arterial foi feita com administração de oxigénio suplementar, limitação presente 

também em outros estudos (Budweiser et al, 2007; Simonds & Elliott, 1995) mas, no entanto, 

com pouco interesse clínico já que os valores encontrados subestimariam a gravidade do 

doente, devido aos efeitos do tratamento com ventiloterapia (Windisch et al, 2003). Os 

doentes incluídos neste estudo tinham critérios de prescrição de ventiloterapia de acordo com 

os critérios nacionais (DGS, 2006) e internacionais (Consensus, 1999).  

 

O diagnóstico principal mais frequente
39

 foi a DPOC (35,4%), seguida de sequelas de 

tuberculose (17,7%), síndrome de obesidade, hipoventilação (14,6%), cifoescoliose (10,8%) e 

outras patologias (10%, de entre as quais as bronquiectasias não sequelares foram as mais 

frequentes - 4,6%). Windish et al (2003) também referem uma série semelhante, apesar de 

apresentar uma maior ocorrência de doenças neuromusculares e uma menor ocorrência de 

sequelas de tuberculose e SOH.  

Apesar deste estudo ter sido realizado, exclusivamente, em doentes com IRC, com 

ventiloterapia, com ou sem oxigenoterapia, estudos futuros podem vir a ser realizados em 

doentes com insuficiência respiratória sob OLD. Apesar de não haver registo nacional de 

insuficientes respiratórios crónicos em Portugal, sabe-se que a prescrição de OLD tem 

aumentado (DGS, 2005b), o que também é expectável pela existência dos mesmos dados em 

países onde existe este tipo de registo. Um estudo dinamarquês revelou um aumento da 

prevalência da Oxigenoterapia de Longa Duração, em pacientes com DPOC, de 27 por 

100.000 habitantes, registados em 1994, para 42 por 100.000, registados em 2000 (Ringbaek 

& Lange, 2000). 

        

A duração média de ventiloterapia domiciliária foi de 4,8 anos, sendo esta diferença 

significativa entre grupos nosológicos (p=0,02); superior nos doentes com cifoescoliose (8,0 ± 

4,8 anos) e inferior nos doentes com síndrome de obesidade e hipoventilação (3,6± 3,2 anos).  
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A duração de ventiloterapia prolongada, em especial nos doentes com cifoescoliose, à 

semelhança do que é descrito noutros estudos (Simonds & Elliott, 1995; Chailleux et al, 1996; 

Windish et al, 2003) tinha-nos colocado uma dúvida metodológica, no início do estudo. 

Deveríamos incluir neste estudo todos os doentes com ventiloterapia domiciliária ou apenas 

os doentes com patologias onde está descrita uma menor sobrevida? A aplicação do NEST 

não revelou diferenças significativas em função da patologia de base, na sua globalidade. Esta 

análise foi feita explorando duas possibilidades de interpretação do NEST: resultado do score 

médio
40

 e percentagem de respostas acima do score considerado significativo de 

necessidade
41

. Apenas na questão n.º 9 (“proximidade/relacionamentos”), os doentes com 

DPOC mostraram uma ocorrência maior de respostas significativas, sem que essa diferença se 

viesse a traduzir num score médio mais elevado nos doentes com DPOC. Esta diferença 

mínima observada confirma o interesse da aplicação deste instrumento em todas as patologias 

responsáveis pela IRC.  

Apesar da duração da ventiloterapia ser apenas uma subestimativa da duração da doença, 

também o estudo de validação do NEST (Emanuel et al, 2000) tinha incluído doentes com 

doenças prolongadas (25,6% de doentes com duração de doença entre 4-10 anos e 16,4% com 

duração superior a 10 anos). Esta análise levanta-nos a seguinte questão: em que fase da 

doença importa aplicar o NEST? Este aspeto pode ser explorado em trabalhos futuros, já que 

os instrumentos de avaliação de necessidades em oncologia (Richardson et al, 2005 p.42-43) 

estão a ser aplicados à data de diagnóstico e em outras fases consideradas relevantes 

(mudança de estratégia terapêutica, agravamento da doença, entre outros) e não 

necessariamente em “fase terminal”, o que é especialmente desaconselhado, tratando-se de 

um instrumento de rastreio de necessidades.      

 

A população estudada apresentou uma escolaridade muito baixa, com 67% dos doentes com 

quatro ou menos anos de escolaridade, sendo que 8,5% não tinham escolaridade nenhuma. 

Consequentemente, também o rendimento per capita (obtido através de pergunta dirigida, 

sem confirmação formal) foi muito reduzido, com 54,6% dos doentes com rendimento 

equivalente ao ordenado mínimo nacional ou inferior. No estudo de validação do NEST 

(Emanuel et al, 2000), apenas 14% da população estudada tinha oito ou menos anos de 

escolaridade e 38,4% tinha um rendimento inferior ao ordenado mínimo. Sabendo-se que o 
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 Figura 10, p.88. 
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estatuto sócio-económico e a pobreza são um fator de risco reconhecido, pelo menos na 

DPOC (Siafakas et al, 1995 p. 1417), era importante que este grupo de doentes fosse incluído 

na população de estudo, apesar das implicações necessárias para a aplicação do questionário.    

 

A religião professada foi predominantemente católica (79,2%), com 14,6% dos doentes 

referindo não ter religião, o que contraria outros dados nacionais (Eurobarómetro, 2005 p.9) 

onde a ausência de religião foi menos frequente (6%). 

 

A análise de dados clínicos na população estudada permitiu-nos observar uma incapacidade 

considerável, no que respeita à existência de dispneia funcional, com a maioria dos doentes 

(60%) referindo dispneia de grau 3 ou 4 (MMRC), avaliada apenas em 120 doentes, dado que 

7,7% estavam confinados a cadeira de rodas, não se aplicando este instrumento de avaliação. 

No estudo de validação do NEST (Emanuel et al, 2000 p. 423), a dispneia funcional foi o 

sintoma que revelou maior prevalência (70,9%; dor 50,2%). Sendo um sintoma crucial na 

população estudada e também em outras populações em cuidados paliativos, encontramos 

dificuldade em escolher o instrumento que pudesse caraterizar, de forma mais abrangente, 

este sintoma. De acordo com outros autores não existe ainda consenso sobre a forma ideal de 

avaliar a dispneia em cuidados paliativos. Apesar de existirem mais de 40 instrumentos, 

descritos nas revisões de Bausewein (2007) e Dorman (2007) citados por Mularski et al 

(2010), poucos apresentam a fidelidade, a validade e a viabilidade necessárias. 

 

8.3.3. Aplicação do NEST  

  

Aplicando o instrumento NEST na população estudada
42

, obtivemos um elevado número de 

respostas significativas nas seis questões iniciais e estas, após realização de análise fatorial, 

agruparam-se numa dimensão a que chamamos de “necessidades sociais e sintomas”. A 

necessidade mais frequentemente detetada e atingindo maior score médio foi a relacionada 

com o “sofrimento com sintomas físicos” (86,9% de respostas significativas; com um score 

médio de 6,92±2,48). O sofrimento com sintomas e, consequentemente, a necessidade de um 

melhor controlo sintomático, em doentes com DPOC, já tinha sido confirmada por outros 

autores (Edmonds et al, 2001; Jones et al, 2004; Elkington et al, 2005; Rocker et al, 2008) 
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mas, no estudo atual, confirma-se também uma necessidade de melhor controlo sintomático 

em outras patologias condicionadoras de IRC.     

A frequência de sintomas mentais e psicológicos (questão n.º 6) foi também preocupante, já 

que 70,9% dos doentes responderam significativamente a esta questão. Sabe-se que, em 

doentes com DPOC, a prevalência de ansiedade e/ou depressão é um fator de risco importante 

para uma má qualidade de vida (Gudmundsson et al, 2005). Por outro lado, também em 

estudos realizados em doentes com DPOC, confirma-se uma forte correlação entre medidas de 

ansiedade e de isolamento social (Lustig, 1972 citado por Hill et al, 2008). A ocorrência de 

sintomas e, entre eles, especialmente, a dispneia funcional geram perda de autonomia, com 

necessidade de ajuda para atividades elementares do dia-a-dia. A questão n.º 3 do NEST, que 

rastreia a necessidade de ajuda para tarefas, foi também respondida significativamente pela 

maioria dos doentes (69,2% de respostas significativas; com um score médio de 5,47±3,71). 

A questão n.º 1, relacionada com as dificuldades económicas provocadas pela doença, foi 

também respondida, significativamente, pela maioria dos doentes (66,7%). 

 

O estudo de Grudzen et al (2011), realizado nos Estados Unidos, em ambiente de serviço de 

urgência, com uma população estudada, com mais de 65 anos, com diagnóstico de neoplasia e 

outras doenças não neoplásicas crónicas revelou resultados semelhantes, relativamente às 

duas principais necessidades detetadas: com sofrimento relacionado com sintomas físicos, em 

94% (47/50 doentes); necessidades económicas, em 72% (36/50 doentes); sintomas mentais e 

psicológicos, em 62% (31/50) e dificuldade no acesso a cuidados em 58% (29/50).   

 

Apesar de, nesta discussão, se terem referido apenas as quatro questões mais frequentemente 

respondidas com scores significativos de necessidade, esse tipo de análise só tem interesse se 

utilizarmos o NEST para detetar problemas de populações. Na prática, a sua análise deve ser 

individual e enquadrada na vida da Pessoa que sofre com uma doença, habitualmente 

prolongada mas com desfecho, muitas vezes, fatal e imprevisível.   

 

8.3.4. Comentários finais  

 

Os aspetos referidos da aplicabilidade, praticabilidade e aceitabilidade (Andrews et al, 1994) 

prendem-se, obviamente, com a facilidade ou não de analisar e interpretar os resultados do 

questionário. Sendo o NEST um questionário geral e não específico de uma doença, e 
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tratando-se de um perfil de necessidades e não de um índice de necessidades pode levantar 

algumas dificuldades.  

Sendo um questionário geral e de rastreio, não inclui questões excessivas, sem interesse para 

alguns doentes, mas, por outro lado, pode necessitar de uma análise mais detalhada de alguma 

ou algumas questões. Por esse motivo, os autores do NEST desenvolveram o NEST 13+ 

(Scandrett et al, 2010) com uma “bateria” de questões adicionais a explorar, caso a resposta 

ultrapasse o score considerado significativo. Essa possibilidade não foi explorada neste estudo 

mas poderá sê-lo em estudos futuros a realizar na mesma população.   

 

A outra particularidade/ dificuldade refere-se ao “resultado total”. Se queríamos responder à 

questão “quem necessita de cuidados paliativos?” como podemos vir a fazê-lo utilizando o 

NEST? A utilização do NEST, durante este estudo, permitiu-nos comunicar com o doente 

sobre assuntos nunca antes abordados e, globalmente, a maioria dos doentes ficou satisfeita 

com a participação no estudo, já que esses eram assuntos que gostavam de “partilhar com os 

seus médicos”. Esta é a opinião subjetiva do investigador que ouviu comentários informais às 

questões do NEST e que, no final do preenchimento do questionário, respondeu a questões 

para as quais, normalmente, não é solicitada. Durante este estudo, alguns doentes, 

questionaram-me sobre cuidados paliativos, eutanásia e até suicídio assistido.  

 

Se o resultado prático da aplicação de um questionário for aumentar a comunicação entre 

doente e clínico, esse não é também um resultado importante, em especial em doenças onde o 

clínico tem tanta dificuldade em fundamentar um prognóstico? Este comentário não é baseado 

nos resultados apresentados mas na experiência desenvolvida ao longo deste estudo e esta 

opinião não é original, após a aplicação de um instrumento de avaliação de necessidades. O 

importante trabalho de revisão sobre instrumentos de avaliação de necessidades, em doentes 

oncológicos, desenvolvido por Richardson et al (2005 p.45), refere que a caraterística 

principal deste tipo de instrumento é abrir um canal de comunicação entre doentes e 

profissionais de saúde, oferecendo aos doentes a possibilidade de identificar problemas e 

expressar as preocupações que querem ver reconhecidas e abordadas pelos profissionais e, ao 

mesmo tempo, produzir informação que pode direcionar os profissionais para onde e como 

priorizar os seus esforços de assistência.  
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8.4. Limitações   

  

A principal limitação deste estudo prende-se com o tamanho da amostra que, apesar de ter 

incluído 130 doentes, viria a revelar-se insuficiente para a aplicação de análise de regressão 

logística, já que pretendíamos analisar os dados sociodemográficos e clínicos em função dos 

resultados obtidos com a aplicação do NEST. O facto de a amostra ser limitada a um centro 

urbano impede a generalização dos nossos resultados à população portuguesa, pelo que seria 

interessante reproduzi-lo em outros centros, incluindo diferentes zonas urbanas/rurais.   

 

Apesar da população estudada ter como principal entidade clínica insuficiência respiratória, 

não foi caraterizada a gravidade da hipoxemia porque, em aproximadamente metade dos 

doentes, a gasimetria arterial foi feita com administração de oxigénio suplementar. Esta 

limitação presente também em outros estudos (Budweiser et al, 2007; Simonds & Elliott, 

1995) tem, no entanto, pouco interesse clínico já que os valores encontrados subestimariam a 

gravidade do doente devido aos efeitos do tratamento com ventiloterapia na PaO2 (Windisch 

et al, 2003). A fim de confirmar a existência de IRC com indicação para ventiloterapia 

domiciliária crónica, só foram incluídos os doentes com seis ou mais meses de tratamento, de 

forma a eliminar os doentes que em situação de agudização ainda mantêm ventiloterapia 

domiciliária, temporariamente, após admissão hospitalar. 

 

Não incluímos na metodologia deste estudo aprofundar sobre o sintoma causador de maior 

sofrimento (questão n.º 5). Todavia, sendo a dispneia quase universal na DPOC avançada 

(cerca de um terço da população estudada) e tendo a análise de dispneia funcional (MMRC) 

revelado uma percentagem tão elevada de dispneia funcional grau 3 e 4, admitimos como 

mais provável que este tenha sido o sintoma principal da população estudada.   

 

Também desconhecemos a prevalência de ansiedade ou depressão, na população estudada, 

ocorrências comuns em doentes com DPOC (Hill et al, 2008) e que influenciam, certamente, 

as escolhas dos doentes e as suas perspetivas, tanto mais que o instrumento em estudo é um 

instrumento subjetivo. 
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A avaliação de comorbilidades neste estudo não foi suficientemente valorizada com a 

aplicação do índice de comorbilidade de Charlson, pelo facto de algumas das doenças 

causadoras de IRC não serem identificadas como capazes de influenciar significativamente a 

sobrevida, e por isso não estarem incluídas no grupo de 19 doenças, razão pela qual em 

estudos futuros devem ser procuradas outras formas de lhes dar significado.   

 

8.5. Investigação futura 

 

Tendo obtido a versão portuguesa do NEST, estudos futuros poderão ser desenvolvidos, para 

melhorar a aplicação do instrumento na prática clínica e em investigação. Entre esses estudos, 

destacamos: 

 

 Tradução e validação do instrumento NEST 13+ na população estudada. Com a 

aplicação do NEST (13 questões), numa população de IRC com ventiloterapia no 

domicílio, foram identificadas várias necessidades, predominantemente, na dimensão 

das necessidades sociais e sintomas, tendo-se identificado um perfil semelhante nas 

várias doenças causadoras de IRC, a merecer estudos futuros, idealmente com a versão 

NEST 13+ : NEST e escala alargada para 48 questões, com eventual aplicação do 

instrumento ESAS (Bruera et al, 1991), tal como proposto por Scandrett et al (2010).     

 

 Realização de um estudo multicêntrico. Atendendo a que a validação do NEST foi 

realizada, apenas, num centro urbano, um estudo multicêntrico poderá vir a 

demonstrar o seu verdadeiro interesse prático, abrangendo uma população mais 

alargada, de insuficientes respiratórios, nomeadamente utilizadores de OLD.    

 

 Avaliação da capacidade de resposta do NEST num estudo longitudinal. Com 

aplicação do NEST, de forma seriada, auxiliando a deteção de necessidades e 

respetivas estratégias de benefício, eventualmente otimizando o intercâmbio da 

pneumologia e da medicina paliativa, com resultados benéficos, não só para o doente, 

mas também para as equipas de cuidados de saúde.  
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 Utilização de instrumentos de avaliação de sintomas específicos. Da aplicação do 

NEST surgiram dois grupos de sintomas (físicos e psicológicos) sentidos pelos 

doentes, de forma muito significativa e acima das nossas expetativas. Sendo o sintoma 

principal da IRC a dispneia, e admitindo, também, o subdiagnóstico dos problemas 

psicológicos e mentais, na população estudada, propomos estudos futuros com a 

utilização de instrumentos de avaliação específicos, de forma sistemática, nesta 

população.   

 

 Validação do NEST em outras populações com indicação para CP. A versão 

portuguesa do NEST, validada em doentes com insuficiência respiratória crónica, 

poderá vir, também, a ser validada em outras populações com indicação para CP, 

nomeadamente em doenças não neoplásicas que também careçam de instrumentos de 

auxílio, para a referenciação a estes cuidados. 

 

 

8.6. Reflexão após estudo 

 

Seja qual for o instrumento de medida, ele não substitui a relação entre dois seres humanos 

mas, contrariamente à opinião de alguns colegas, um instrumento de medida pode melhorar 

essa relação.  

 

Assuntos de difícil abordagem, pensados e repensados depois de vasta investigação, surgem 

no NEST contidos numa simples folha de papel. No dia a dia, quantas vezes sobreocupado, da 

maioria dos profissionais de saúde, não parece sobrar tempo para dar voz e ouvidos a assuntos 

delicados. Apesar de tudo, desenvolvê-los enriquece a relação. 

 

Se nos focarmos no que conseguimos avaliar no nosso doente, “função, incapacidade e 

desvantagem”, ficamos detentores de um “produto final” que dificilmente é aplicado, quando 

somos chamados a tomar uma decisão, seja ela individual ou em grupo, perante situações de 

fim-de-vida.  
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Se a decisão é individual, vacilamos; se é em grupo, mantém-se o desconforto de não 

conseguirmos apresentar o “produto final” de forma completa, objetiva e clara. Falta-nos, 

quase sempre, a opinião do principal interessado – o doente. Aquele que não tivemos tempo 

de ouvir, aquele com quem não tivemos tempo de falar, quer sobre a vida, quer sobre a morte.  

 

A validação do NEST permitiu-me, durante a colheita de dados, experimentar uma 

abordagem diferente e mais humana do doente com insuficiência respiratória. A aplicação do 

instrumento desbloqueou assuntos difíceis, descongelou a “paralisia do prognóstico”.   

A validação do NEST permitiu-me, durante a análise de dados, medir necessidades e 

medindo-as, fui obrigada a refletir sobre o imensurável: o sofrimento. 

 

Consegui incluir na população de estudo uma grande percentagem de doentes com 

desvantagem social. Não saber ler ou ler e escrever muito pouco, viver com menos do que o 

ordenado mínimo, ter, sentir, viver com “dispneia total”… É esta a minha reflexão, após este 

estudo: rastrear necessidades individuais, através de um “instrumento de medida”, é 

enriquecedor.  

      

“Identificar o tipo de sofrimento global, compreender as reacções vivenciais mais relevantes 

e detectar as principais estratégias adaptativas desencadeadas no esforço de superação 

existencial só poderá ser realizado num âmbito de uma relação humana sensível e próxima e 

não pelo mero preenchimento mecânico de instrumentos de avaliação” (Barbosa, 2010). 

 

 



Capítulo 9. Conclusões 

 
 

121 

9. Conclusões 

 

Com a realização deste estudo, obteve-se a versão portuguesa do NEST. Para a tradução e 

adaptação cultural da versão original, em inglês dos Estados Unidos, seguiu-se a metodologia 

proposta por recomendações internacionais (Wild et al, 2005). Na tentativa de colmatar a 

limitação de uma validação realizada em um único centro urbano, esta adaptação teve como 

suporte um grupo de peritos diversificados, nas suas experiências profissionais, sociais e/ou 

regionais.   

 

A validação da versão portuguesa do NEST seguiu, preferencialmente, os passos da validação 

original, na tentativa de determinar a qualidade da sua medição, comparando resultados e 

procurando fragilidades e pontos fortes, no sentido de aprender a interpretar o resultado da 

medida que o instrumento se propõe medir: necessidades relacionadas com a saúde. 

 

A escolha de uma população de doentes com IRC, ventilados no domicílio, para a validação 

de um instrumento de rastreio de necessidades, resultou em perfis de necessidades 

semelhantes, independentemente das doenças que lhe eram subjacentes, o que suporta a 

continuação da utilização do NEST, nas várias patologias que condicionam IRC, 

independentemente de lhes estar associada ou não uma sobrevida mais prolongada. 

 

A análise conceptual da versão portuguesa do NEST permitiu manter as 13 questões da versão 

original, agrupadas em três dimensões: “necessidades sociais e sintomas”, “interação no 

tratamento” e “necessidades existenciais e relacionais”.  

 

O instrumento NEST foi validado utilizando outros “instrumentos de medição de saúde”: o 

MOS-SF36, o Karnofsky Performance Scale Índex e o índice de BODE (em doentes com 

DPOC). A validação de conteúdo e a avaliação de viabilidade do NEST com o doente, foram 

realizadas com um questionário adicional que permitiu compreender as potencialidades de 

interação doente-profissional de saúde, através da aplicação do NEST. A avaliação da 

viabilidade com o potencial utilizador futuro, o médico assistente, foi também efetuada.   

 



Capítulo 9. Conclusões 

 
 

122 

As necessidades rastreadas pelo NEST foram especialmente significativas no que respeita a 

sintomas físicos e psicológicos, necessidade de ajuda para tarefas e dificuldades económicas 

provocadas pela doença.  

 

Tratando-se de um instrumento de avaliação de necessidades sentidas pelo próprio doente, os 

seus resultados são subjetivos mas únicos, pois permitem salientar necessidades, 

habitualmente não expressas, na avaliação clínica convencional.   

 

Preocupamo-nos em testar as possíveis barreiras à implementação futura deste instrumento, 

não só na prática clínica como em investigação, dando especial atenção à avaliação da sua 

viabilidade.    

 

A versão portuguesa do NEST tem propriedades psicométricas de fidelidade, validade e 

viabilidade para ser utilizada em doentes com insuficiência respiratória crónica, podendo vir a 

ser validada em outras populações, onde também existem dificuldades em prognosticar, já que 

se trata de um instrumento de avaliação geral.      

 

Com a aplicação de um instrumento de avaliação pessoal e subjetiva de necessidades, 

pretende-se estabelecer um perfil individual que complemente a avaliação e o senso clínico e 

não um índice “mágico” que o substitua. Com o perfil estabelecido, pretendemos auxiliar a 

decisão de prioridades e estratégias, para poder beneficiar o doente. 
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Interviewer: Today I would like to ask you about how you are, using scripted questions. 
Initially, we.ll begin with a series of 13 questions. The questions are really brief. At the end of 
each question, I will give you a scale of zero to 10. In the first group of questions, zero 
indicates “none”, “not at all” or “never”. Ten is “a great deal”, “completely” or “constantly”. 
Please give the number that best describes how you are feeling. After I ask each question, I 
will state what these numbers mean again. 
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Interviewer: In the second group of questions, zero indicates “anytime I want”, “a great deal” 
or “completely”.  
Ten for these questions is “never” or “not at all”. So, the scale is almost the opposite of the 
questions that you  
ust answered. Please give the number that best describes how you are feeling. After I ask 
each question,  
I will state what these numbers mean again. 
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fromLinda Emanuel <l-emanuel@northwestern.edu> 
toPamplona Paula <paulapamplona@gmail.com> 
 
cc"Quest, Tammie" <TQUEST@emory.edu>, 
m-gisondi@northwestern.edu, 
Chih-Hung Chang <chchang@northwestern.edu> 
 
dateThu, Jan 6, 2011 at 3:26 PM 
subjectRe: NEST toll - Translation and Validation in Portuguese 
mailed-bygmail.com 
signed-bygmail.com 
 
hide details 3:26 PM (3 hours ago)  
 
 
Hi Paula, 
I am glad to hear of your good progress. 
Your queries have my responses below, spliced in to your text in blue. 
In addition, I am copying Drs. Tammie Quest and Michael Gisondi here as they have lead a study on 
the validation of NEST for emergency settings and you may be interested in one another's work. I am 
also copying Dr. Chih-Hung Chang as his area of expertise and involvement in some of the 
development of NEST puts him in the best position to answer your question #4. 
All best wishes, 
Linda 
 
 
On Wed, Jan 5, 2011 at 5:30 PM, Pamplona Paula <paulapamplona@gmail.com> wrote: 
 
Dear Prof. Linda Emanuel  
  
I received with great satisfaction your authorization for translation and validation of the NEST 
instrument. During the last few months the proposal for my master’s project was analysed and 
approved and I am now in a position to use the instrument.  
  
I am currently translating NEST. Soon I will give news about the difficulties we are having with it. For 
the validation, I would like to share some ideas concerning the methodology for its implementation, 
with you and your team: 
  
Validation Sample: 130 patients, with chronic respiratory failure who have non-invasive ventilation at 
home for at least six months (chronic respiratory failure caused by COPD, Tuberculosis sequelae, 
other bronchiectasis causes, obesity hypoventilation syndrome, kyphoscoliosis and some 
neuromuscular diseases), over 18 years of age, mentally competent and fluent in Portuguese will be 
recruited. 
  
Setting: the sample will be collected in a systematic way in an outpatient clinic for ventilation 
assessment. 
  
It is my intention to make the assessment of reliability, validity and utility as follows: 
Reliability:  
test-retest technique (24 hours interval) to determine the stability coefficient, to apply to 30-40 patients 
considered clinically stable; 
internal consistency – 130 participants; 
  
Validity:  
Content validity – questionnaire to determine whether the instructions, questions and rating scales are 
understood by participants – 10-15 participants;  
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Criterion validity – as there is no standard instrument in Portuguese to compare with NEST, concurrent 
validity can be accessed comparing NEST with clinical and sociodemographic data collected on the 
day of questionnaire completion – 130 participants;  
Construct validity – the principal component analysis can be performed to find and summarize the 
pattern of inter-correlations between the variables (exploratory factor analysis). 130 participants;  
Discriminative validity – method of contrast groups: comparing NEST with different functional states on 
the Karnofsky scale. As it can be difficult to get contrast groups in this population we may come to 
evaluate the contrast groups through the BODE index only in patients with COPD (probably half of the 
sample): 130 participants (if Karnofsky scale) or ± 65 participants (if BODE index in COPD patients); 
Convergent/ divergent validity – knowing that the development of NEST emerged from the adaptation 
of various scales (including the medical Outcomes Study 36-Item Short Form health Survey – SF-36 
which is validated in Portuguese) I think it would be interesting to choose SF-36 to compare with 
NEST. It is expected that there is a correlation between the two instruments, but in the case of 
instruments that assess different concepts I expected there to be a weak correlation. -100 
participants? Completing the SF36 is more tiring and, as patients who cannot read are not excluded, it 
may be necessary to reduce the sample size.  
  
Utility: 
 I would like to evaluate the utility of NEST in two ways (Quantitative and Qualitative analysis):  
 1) with patients: calculating the percentage of unanswered responses, the need for help to complete it 
(family or another assistant), as well as the time required. Patient perception is also taken into 
consideration in terms of how easy it is to use the questionnaire. (15 participants) 
2) with physicians (6 physicians): perception of utility of NEST.    
  
I intend to use SPSS v.15.   
  
Some other practical questions:  
  
1) Should I use the  NEST13_Patient_Interview.pdf or the Concise screening questions for clinical 
assessments available in page 471 of J. Palliative Medicine 2001 volume 4? Both versions have the 
same questions but with a different order. I think the pdf version  (only the 13 first questions) is one 
that I should use because it has instructions.  
I agree that the pdf version is easiest and best for your work.  
 
  
2) In your article (J. Palliative Medicine 2000 volume 4 pp419-431) you describe 8 dimensions in 
baseline survey and 7 dimensions at follow-up. Can you give me guidance on what issues should I 
cluster to analyse the internal consistency?  I calculated the sample size needed to perform factor 
analysis (N=10xK so N=130). Do you think is important to do exploratory factor analysis first? Should I 
analyse internal consistency eliminating the survey items one-by-one to identify which and to what 
extent, they contributed to the internal consistency of the scale? 
I hope Dr. Chih-Hung Chang can offer you his guidance on this as it is his area of expertise.  
 
  
3) Should I use the same cut-off points presented in the pdf version? 
It seems your population is similar enough that you can do so. Chih-Hung, what do you think? 
 
  
4) Was NEST translated and validated in other languages? 
Some others were interested but I have no follow up so I imagine not but cannot be sure.  
 
  
I appreciate your valuable opinions on the ideas presented here and thank you in advance for your 
answers. 
  
For you and your team happy new year. 
  
Paula Pamplona



  Anexo 5 –Teste piloto                                                              

 
  

 
 

143 

 
 
 

Responda por favor a estas perguntas depois de completar o questionário NEST 

Perguntas Sim Não 

1.Considera que as instruções para preencher o questionário foram 

claras? 

  

2. Fez um grande esforço para preencher este questionário?   

3. Teve dificuldade em entender alguma palavra? 

Se sim especifique (por favor)……………………………………. 

  

4. Tem alguma outra necessidade relacionada com a sua doença, 

que poderia estar incluída neste questionário? 

Se sim especifique (por favor)……………………………………. 

  

5. Parece-lhe que seria conveniente alterar a ordem de alguma 

pergunta? 

  

6. Por favor classifique esta afirmação “O questionário é fácil de preencher” sendo  

              1=totalmente de acordo             e               5= desacordo 

1 2 3 4 5 
 

7. Pediu ajuda a alguém para preencher o questionário? 

Se sim indique quem (por favor)………………………………… 

  

8. Tem alguma sugestão para melhorar o questionário? 

Se sim especifique (por favor)……………………………………. 

  

9. Houve alguma pergunta que lhe custasse entender ou 

compreender?  

Se sim especifique qual ou quais (por favor)……………………. 

  

10. Por favor classifique esta afirmação “O questionário é útil” sendo  

              1=totalmente de acordo             e               5= desacordo 

1 2 3 4 5 
 

Identificação …………………………………………………………... 

 

Tempo de preenchimento do NEST …….                       …./…./2011

Avaliação da compreensão e utilidade do NEST (teste piloto) 



Anexo 6 – Correspondência com a autora – Relatório do método de adaptação cultural da 

versão portuguesa NEST e pedido de aprovação  
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Pamplona Paula  
3/4/11 
 
to l-emanuel, cckgscandrett, chchang, j-hauser  
 
Dear Prof. Linda Emanuel, 
  
Following my last email dated 5, January I did the Portuguese translation of NEST using the following 
methodology:  
  
1) I asked two Portuguese translators to, independently one from each other, perform a forward 
translation of the NEST toll into Portuguese (2006, pdf version, like you have agreed in your email 
from 6, January). Items, instructions, and response options were considered.  
  
2) Then, evaluating the translations (Portuguese T1 e T2) I asked a committee to compare both 
versions and create a merged Portuguese version taking into account that the final questionnaire 
would be understood by  
the equivalent of a 12- year-old (roughly Grade 6 level of reading), as is the general recommendation 
for questionnaires.  
people residing in various parts of the country.Some words/expressions are difficult to translate into 
simple Portuguese not only for basic education but also regional variations so I asked four bilingual 
translators, a teacher and 3 doctors, from four distinctly different regions of Portugal to join this 
working group.   
3) With this version I did a pilot study of the first version obtained (Portuguese T3) with patients similar 
to the present validation study. This Portuguese version was then subject to a cognitive debriefing test 
(face validity) to be sure that the instructions, the questions, and the scales were fully understood by 
the patients, nothing was missing and nothing was unnecessary. I selected 15 patients to be 
interviewed. 
  
4) We detected some problems in the translation and corrected it. (Portuguese T4)     
5) T4 was given to an English (American nationality) translator who performed another translation 
back into English (English T2) totally blind to the original version.  
  
6) This English version was compared to the original and, as a result of this process, a second 
Portuguese version was created (Portuguese T5). 
  
7) T5 was given to an English (American nationality) translator who performed another translation 
back into English (T3 English) totally blind to the original version.  
  
Pilot study: 
There were 11 men, and 4 female, aged  minimum 44 to maximum 79 (mean = 66,3  ; median= 71,0), 
with a low education level (minimum 4 years to maximum 17 years of education; mean = 7,6  ; 
median= 4,0). They took between 8 and 20 minutes to fill the questionnaire.  
After filling the questionnaire I asked them about their general opinion regarding the questionnaire. 
  
Regarding the questions I have the following comments:  
Looking for the conceptual equivalence (question 8. and 10.):  Sense of purpose is easy to translate 
into Portuguese "sentido de propósito" but its meaning is not understood by the majority of our 
patients, like we checked in the face validity interview , so the best way we found was “sentido de 
vida”. 
(question 11.) individual was translated to “ser humano individual” individual human being because the 
common sense of the word “individual” in Portuguese has not the same meaning for the general 
population. 
  
I have the authorization from the ethics committee, so I will initiate the study as soon as I have 
authorisation from you.  
  
I would very much appreciate your comment and suggestions. My regards, Paula Pamplona



Anexo 7 – Correspondência com a autora – Aprovação da versão portuguesa do NEST 
 

 
 

145 

fromLinda Emanuel <l-emanuel@northwestern.edu> 
toPamplona Paula <paulapamplona@gmail.com>, 
cckgscandrett@northwestern.edu, 
chchang@northwestern.edu, 
j-hauser@northwestern.edu 
 
ccMichelle Grana <mgrana@northwestern.edu>, 
a-lobner@northwestern.edu 
 
dateFri, Mar 4, 2011 at 12:45 PM 
subjectRe: Portuguese version of the NEST 
mailed-bygmail.com 
signed-bygmail.com 
 
 
 
This is wonderful work. Congratulations. 
You certainly have my permission - and encouragement - to contine. 
 
Best wishes, 
 
Linda 
 
 
 
 
 
 
 
Pamplona Paula <paulapamplona@gmail.com> 
toLinda Emanuel <l-emanuel@northwestern.edu> 
 
cccckgscandrett@northwestern.edu, 
chchang@northwestern.edu, 
j-hauser@northwestern.edu, 
mgrana@northwestern.edu, 
a-lobner@northwestern.edu 
 
dateFri, Mar 4, 2011 at 10:22 PM 
subjectRe: Portuguese version of the NEST 
mailed-bygmail.com 
 
hide details 10:22 PM (0 minutes ago)  
 
 
 Dear Prof. Linda Emanuel,  
  
Thank you for your encouragement. 
I hope to finish collecting data by the end of July. Then I would very much appreciate your opinion as 
well as your team´s comments for discussion of results. 
  
My best regards 
Paula Pamplona



Anexo 8 - Avaliação da validade de conteúdo e viabilidade do NEST ao doente 
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Responda por favor a estas perguntas depois de completar o questionário NEST 

 

Perguntas Sim Não 

1.Considera que as instruções para preencher o questionário foram 

claras? 

  

2. Fez um grande esforço para preencher este questionário?   

3. Tem dificuldade em entender alguma palavra?   

4. Tem alguma outra necessidade relacionada com a sua doença, 

que poderia estar incluída neste questionário? 

Se sim especifique (por favor)……………………………………. 

  

5. Por favor classifique esta afirmação “O questionário é fácil de preencher” sendo  

              1=totalmente de acordo             e               5= desacordo 

1 2 3 4 5 
 

6. Pediu ajuda a alguém para preencher o questionário? 

Se sim indique quem (por favor)………………………………… 

  

7. Tem alguma sugestão para melhorar o questionário? 

Se sim especifique (por favor)……………………………………. 

  

8. Houve alguma pergunta que lhe custasse entender ou 

compreender?  

Se sim especifique qual ou quais (por favor)……………………. 

  

9. Por favor classifique esta afirmação “O questionário é útil” sendo  

              1=totalmente de acordo             e               5= desacordo 

1 2 3 4 5 
 

 

Identificação …………………………………………………………... 

 

Tempo de preenchimento do NEST …….                       …./…./2011

Avaliação da compreensão e utilidade do NEST 



Anexo 9 
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Avaliação da utilidade do NEST com os Médicos Assistentes 

Escala de Rastreio de Necessidades em Cuidados Paliativos  

 
 

1. Responda por favor à seguinte questão relativa a 

……………………………………………………………………………………………. 

Avaliando as necessidades do seu doente considera que há indicação actual para 

referenciação para Cuidados Paliativos?  

(sendo 0 sem indicação absoluta                e                       10 com  indicação absoluta)  
Avaliando as necessidades do seu doente considera que há indicação actual para 
referenciação para Cuidados Paliativos?

(sendo 0-sem indicação e 10-indicação absoluta)

109876543210
 

 Sim Não 

1. A análise do NEST deu-lhe informação de que não dispunha?   

2. Achou demasiado, o tempo dispendido a analisar o 

questionário?  

  

3. A análise do questionário NEST poderá modificar a sua forma 

de comunicar com o doente?  

  

4. A análise do questionário NEST poderá auxiliar a sua forma de 

tratar ou irá pedir apoio de outras estruturas (cuidados 

paliativos/ avaliação psicológica /assistência social etc.) 

  

5. Achou útil analisar o questionário NEST?   

  

Muito obrigada pela colaboração 

 

Médico assistente……………………………..  

Consulta de Insuficiência Respiratória  □    realizada no dia …../…../2011 

Sessão de Hospital de Dia Insuficiência Respiratória  □ realizada no dia …../…../2011

2. Observe o questionário NEST preenchido pelo seu doente no dia .../.../2011. 

Tendo em atenção que os autores, que desenvolveram este questionário, 

consideraram significativos os resultados superiores aos que estão marcados a 

tinta amarela responda por favor às seguintes questões: 



 Anexo 10                                                   
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No âmbito do estudo “Validação de uma Escala de Rastreio de Necessidades em 

Cuidados Paliativos em Doentes Ventilados no Domicílio” estou a desenvolver um 

trabalho para validar o questionário NEST em língua portuguesa. O estudo em que lhe peço 

que participe é parte desse projecto de investigação. 

 

Procedimento do estudo, instrumentos e duração: Peço-lhe que preencha algumas escalas 

de avaliação. Caso considere necessário pode pedir ajuda no preenchimento. Não existem 

respostas certas ou erradas, apenas se pretende que preencha o mais sinceramente possível. 

Estas escalas poderão demorar cerca de 20 minutos a preencher.  

 

Participação: A participação neste estudo é completamente voluntária. Se não desejar 

participar poderá desistir a qualquer momento. 

 

Confidencialidade: Os resultados serão identificados apenas por um número de código, serão 

guardados até à conclusão do estudo e depois serão destruídos. Apenas a equipa terá acesso à 

informação. Caso tenha agendada Consulta de Insuficiência Respiratória ou Sessão de 

Hospital de Dia, no próximo mês, gostaria de dar a conhecer os resultados ao seu médico 

pneumologista, mas se não o quiser informe-nos da sua vontade.    

 

Riscos: A participação neste estudo não lhe traz qualquer risco. Caso queira estarei disponível 

para qualquer esclarecimento adicional. 

(Por favor guarde uma cópia deste documento). 

Lisboa, …./…./…. 
 

Compreendo o que me foi pedido e aceito participar neste estudo 
…………………………………………………………………………………… 

Aceito fornecer os resultados do questionário NEST ao meu médico assistente □ 

Não aceito fornecer os resultados do questionário NEST ao meu médico assistente □ 
Assinatura  

________________________________ 

Assinatura do investigador 

________________________________  

Consentimento informado 



Anexo 11 – Aprovação da realização do estudo no Centro Hospitalar Lisboa Norte  
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Anexo 12 – Autorização da Comissão de Ética 
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NEST - Escala de Rastreio de Necessidades em Cuidados Paliativos 

 

NEST- Needs Near the End-of-Life Care Screening Tool 
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Gostariamos de lhe perguntar como é que se sente hoje, através de um questionário 

de 13 perguntas muito breves.  

No final de cada pergunta, responda através de uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), 

escolhendo o número que melhor descreve como se está a sentir, tendo em atenção 

que nas primeiras 6 perguntas:  

zero significa “nenhuma”,” de modo nenhum “ ou “nunca”  

dez corresponde a  “muito/muita”,  “completamente” ou “sempre”. 

  

1. Em que medida a sua doença lhe provoca dificuldades económicas para si ou 
para a sua família? 

nenhuma                                     muita 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
2. É difícil para si ter acesso aos cuidados médicos de que precisa? 
nunca                                                  sempre 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3. Até que ponto precisa de ajuda para coisas como, por exemplo, preparar 
refeições ou ir ao médico? 
nenhuma           muita              

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
4. Até que ponto a sua doença lhe parece incompreensível ou sem sentido? 
de modo                       muito 
nenhum                                            (completamente) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5. Em que medida sofre com sintomas físicos como dores, falta de ar, cansaço, 
problemas intestinais ou urinários? 
de modo  
nenhum                                         muito 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
6. Com que frequência se sente confuso ou ansioso ou deprimido? 
nunca                                                                sempre 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
 
 

Vire a página SFF 
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Nas próximas 7 perguntas, escolha o número que melhor descreve como se está a 

sentir, tendo em atenção que:  

zero indica "sempre que quero”  "muito” ou "completamente"  

dez corresponde a "nunca" ou "de modo nenhum"  

Assim, a escala é quase o oposto das 6 respostas que acabou de dar.  

 

7. Com que frequência tem alguém em quem possa confiar? 
 sempre  
 que quero                                    nunca  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
8. Até que ponto é que a sua fé ou espiritualidade contribui para dar sentido à sua 
vida?                                                                                                         de modo                                                                                                                        
muito                                                                                                            nenhum                 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
9. Até que ponto é que tem resolvido os seus relacionamentos com as pessoas 
que lhe são próximas?                                                                      de modo 
completamente                                                                                             nenhum 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
10. Desde que tem a sua doença, em que medida é que vive a sua vida com um 
sentido especial?                                                                                    de modo 
completamente                                                                                            nenhum                                                                                              

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
11. Sente que os seus médicos e enfermeiros o respeitam como um ser humano 
individual?                                                                                   de modo 
completamente                                                                                             nenhum                                                                                              

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
12. Até que ponto é clara a informação que obtém da equipa médica sobre o que 
lhe pode acontecer com a sua doença?                                                 de modo 
completamente                                                                                              nenhum                                                                                              

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
13. Sente que os cuidados médicos que está a receber satisfazem os seus 
objetivos?                                                                                                  de modo 
completamente                                                                                              nenhum                                                                                                                                                                                         

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Identificação…………………………………………………………… data…../…../…..
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We would like to ask how you are feeling today, with a questionnaire of 13 very short questions. 

At the end of each question, respond within a scale of 0 (zero) to 10 (ten), choosing the number that 

best describes the way you feel, in which the following apply for the first 6 questions: 

zero means “none”, “not at all”, or “never” 

ten means “a lot”, “completely”, or “always”. 

  
1. To what extent does your illness cause economic hardship for yourself or your family? 

none                     a lot  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
2. Is it difficult for you to gain access to the medical care you need? 
never                                      always 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3. To what extent do you need assistance for activities such as, for example, preparing meals or 
going to the doctor? 

none                     a lot                

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
4. To what extent does your illness seem incomprehensible or senseless? 
                                                                                                                                               a lot 
  not at all                                                                                                                    (completely) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5. To what extent do you suffer from physical symptoms such as pain, shortness of breath, 
fatigue, intestinal or urinary problems? 
  not at all                                                                                                                               a lot 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
6.  How often do you feel confused or anxious or depressed? 

never                                                                   always  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Please turn over 
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For the following 7 questions, select the number that best describes how you feel, in which: 

zero indicates “whenever I want” ”a lot” or “completely” 

ten indicates “never” or “not at all” 

Thus, the scale is almost the opposite of the previous one. 

 
7. How often do you have someone to confide in? 
 whenever I want                                                                                                                   never 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

8. To what extent does your faith or spirituality contribute to give meaning to your life? 
 a lot                      not at all 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
9. To what extent have you resolved your relationships with those closest to you? 
 completly                                                      not at all  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
10. Since you have suffered from your illness, to what extent do you live your life with a special 
purpose? 
completly                                                                   not at all  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
11. Do you feel that your doctors and nurses respect you as an individual human being? 
completly                                                                  not at all  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
12.  How clear is the information you receive from the medical team on what may occur with your 
illness? 
completly                                                                  not at all  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
13. Do you feel that the medical care you are receiving satisfies your objectives? 
completly                                                                 not at all  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Name………………………………………………………………………… date…/…/… 


