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RESUMO

Alguns dos indivíduos submetidos à cirurgia de coluna vertebral terão desfechos pós-operatório desfavoráveis, independente do êxito 
técnico. Esse insucesso gera aumento da morbidade e dos custos socioeconômicos. Sabe-se que fatores psicossociais interferem na 
impressão do sujeito. Com o propósito de identificá-los, tem-se estimulado a busca de preditores prognósticos por meio de instrumentos 
de triagem. Porém, a eleição do mais adequado pode ser difícil, já que existe um grande número de questionários. Entre os aspectos 
abordados por eles, podemos citar: incapacidade funcional, qualidade de vida, satisfação, dor, depressão, distúrbios do humor e ativi-
dade funcional. O trabalho objetiva revisar as particularidades, indicações e limitações dos instrumentos de avaliação do paciente com 
doença na coluna vertebral.

Descritores: Questionários; Coluna vertebral/cirurgia; Seleção de pacientes; Período pré-operatório; Período pós-operatório.

ABSTRACT

Some individuals submitted to spine surgery will have unfavorable postoperative outcomes, regardless of the success of the technical 
procedure. This failure leads to an increase in morbidity and socioeconomic costs. Also, it is known that psychosocial factors influence the 
subject’s impression. In order to identify these factors, the search for prognostic predictors through screening instruments has been stimula-
ted. However, selecting the most appropriate one may be difficult, as a large number of questionnaires already exist. The aspects addressed 
by these questionnaires include: functional incapacity, quality of life, satisfaction, pain, depression, mood swings and functional activity. This 
work reviews the special characteristics, indications and limitations of the instruments used to evaluate patients with spine disease.

Keywords: Questionnaires; Vertebral spine/surgery; Patient selection; Preoperative period; Postoperative period.

RESUMEN

Algunos individuos, sometidos a la cirugía de columna vertebral, tendrán resultados posoperatorios desfavorables, independientemente del 
éxito técnico. Esta falla causa aumento de la morbilidad y de los costos socioeconómicos. Se sabe que factores psicosociales interfieren 
en las impresiones del sujeto. Con la finalidad de identificarlos, se ha estimulado la búsqueda de predictores pronosticadores mediante 
instrumentos de selección. Sin embargo, elegir el más adecuado puede ser difícil, ya que existe un gran número de cuestionarios. Entre 
los aspectos abarcados por estos, podemos citar: incapacidad funcional, calidad de vida, satisfacción, dolor, depresión, disturbios del 
humor y actividad funcional. El trabajo tiene el objetivo de revisar las particularidades, indicaciones y limitaciones de los instrumentos de 
evaluación del paciente con enfermedad en la columna vertebral.

Descriptores: Cuestionarios; Columna vertebral/cirugía; Selección de pacientes; Período preoperatorio; Período posoperatorio.
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INTROdUçãO

Os procedimentos cirúrgicos de coluna, mesmo quando realiza-
dos adequadamente não estão, na sua totalidade, condicionados 
ao sucesso. Independente do diagnóstico e da habilidade cirúr-
gica, apresentarão resultados insatisfatórios1,2. Estes resultados 
estimularam questionamentos sobre qual o paciente que melhor 
se beneficiará com a cirurgia2.

Selecionar adequadamente os indivíduos é fundamental, uma 
vez que o insucesso do tratamento causa sofrimento, desenvol-
vimento de doenças crônicas, associado a índices aumentados 

de complicações e elevados custos socioeconômico1. Frente a 
isso, foram desenvolvidos instrumentos de triagem, na tentativa de 
identificar variáveis preditoras de prognóstico, já que é conhecida a 
correlação dos fatores psicossociais com os resultados da cirurgia 
na coluna2-7. Como exemplo, transtornos de personalidade como 
histeria, hipocondria e depressão, baixo nível de educação, maior 
nível de dor no pré-operatório, insatisfação em relação ao traba-
lho, maior duração de afastamento do trabalho por doença, níveis
aumentados de ansiedade e somatização predizem um prognóstico 
desfavorável do paciente4-8.
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A aplicação dos questionários é uma tentativa de quantificar a 
saúde, o impacto da patologia sobre as atividades diárias e as ex-
pectativas do paciente em relação à cirurgia proposta8,9. Existe um 
elevado número de questionários para serem aplicados no período 
pré e pós-operatório, dificultando sua escolha para cada situação. 

O presente estudo tem como objetivo revisar as particularida-
des, indicações, limitações e análise dos instrumentos de avaliação. 
Os questionários serão descritos conforme sua aplicabilidade e 
finalidade, ou seja, para avaliação da capacidade funcional, quali-
dade de vida, satisfação, dor, depressão e distúrbios do humor e 
atividade funcional.

CAPACIdAdE FUNCIONAl

Índice de Incapacidade Oswestry (Oswestry Disability Index – ODI)
O ODI é utilizado para avaliação funcional da coluna lombar, in-

corporando medidas de dor e atividade física10-17. A primeira versão 
foi publicada em 198018, sendo modificada em 198914. Vigatto et al.17 
desenvolveram a versão brasileira, no ano de 2007.

A escala consiste em 10 questões com seis alternativas, cujo 
valor varia de 0 a 5. A primeira pergunta avalia a intensidade da 
dor e as outras nove, o efeito da dor sobre as atividades diárias 
como: cuidados pessoais (vestir-se e tomar banho), elevar pesos, 
caminhar, quando está sentado, em pé, dormindo, em sua vida 
sexual, social e na locomoção.

O escore total é dividido pelo número de questões respondidas 
multiplicadas pelo número 5. Por exemplo, se foram respondidas 
todas as perguntas do questionário, o escore total será dividido por 
50 (10 x 5), enquanto que se houver uma pergunta sem resposta, 
o mesmo será dividido por 45 (9 x 5). O resultado desta divisão é 
multiplicado por 100 e os valores finais são apresentados em por-
centagem, ([escore ÷ (nº questões respondidas x 5)] x 100). O ODI 
é classificado em incapacidade mínima (0 – 20%), incapacidade 
moderada (21- 40%), incapacidade severa (41 – 60%), paciente que 
apresenta-se inválido (61 – 80%), e  indivíduo restrito ao leito (81 – 100%)19.

O ODI apresenta uma boa correlação e a consistência interna 
com o questionário de incapacidade funcional Roland-Morris (n = 
500, p = 0,77)20-22. A escala de ODI permite uma melhor avaliação 
nos pacientes com sérios problemas, enquanto que o Roland-Morris 
é melhor quantificado se aplicado em pacientes menos desabilitados14.

O ponto de corte da validação brasileira do ODI para definir 
lombalgia é de aproximadamente 4.45 pontos (63,2% de sensibili-
dade e 81,8% de especificidade), representando a mínima diferença 
clinicamente importante10. O tempo necessário para aplicação é de 
aproximadamente 10 minutos10. Segundo Hagg et al.15, consideram 
um bom resultado quando houver um decréscimo de 10 pontos no 
pós-operatório ou, segundo Copay et al.23, uma diferença de 12,8 
pontos. Segundo Mannion et al.16 e Ostelo et al.24, uma redução 
de 18% ou 30%, respectivamente, do escore pré-operatório está 
relacionada com resultado cirúrgico satisfatório.

Questionário de Incapacidade Roland-Morris (Roland-Morris 
Disability Questionnaire – RMDQ)

Os autores Roland e Morris selecionaram 24 das 136 questões 
do Sickness Impact Profile para produzir o questionário de incapa-
cidade Roland-Morris (RMDQ)25.

O questionário avalia a repercussão da lombalgia nas atividades 
laborais e de vida diária, devido a lombalgia, sendo melhor reco-
mendado para uma população de baixa desabilidade funcional26. 
O instrumento foi validado para o português do Brasil por Nusbaum 
et al.27, no ano de 2001.

O RMDQ é rápido e fácil de ser aplicado, sendo o tempo médio 
de resposta de cinco minutos. A pontuação é realizada através da 

soma dos itens, que variam de zero (sem incapacidade) a 24 (inca-
pacidade severa)27. Valores superiores a 14 pontos indicam incapa-
cidade física. A mínima diferença clinicamente importante é de 5 ponto28. 

Questionário de Incapacidade Lombar de Quebec (Quebec 
Back Pain Disability Questionnaire – QBPQ)

Desenvolvido por Kopec em 1995 com o propósito de mensurar 
a incapacidade funcional causada pela dor lombar, sendo o tempo 
de preenchimento de 5 a 10 minutos29,30. Foi validado para a língua 
portuguesa brasileira por Rodrigues, no ano de 200731. Consiste em 
20 itens que descrevem a dificuldade de realizar atividades físicas 
de leve intensidade. É divido em seis domínios: descanço/sono; 
sentar/levantar; caminhar; movimentos; flexão/parada; e objetos 
pesados. Cada item possui uma escala com seis pontuações (0-5), 
sendo o ponto 0 a ausência de dificuldades e 5 a incapacidade má-
xima da realização da atividade. Sendo assim, o escore final varia 
de 0 a 100 pontos32, significando uma pior condição clínica quanto 
maior for a pontuação33. O valor mínimo de variação na pontuação 
para que seja observado uma mudança clínica é de 15 a 2024,32. 

Índice de Incapacidade Cervical (Neck Disability Index – NDI)
O NDI é utilizado para avaliar a capacidade funcional da região 

cervical34. Sua versão original foi desenvolvida em 1991, a partir 
do Oswestry Disability Index35, sendo traduzido e adaptado para a 
língua portuguesa por Cook et al.36 em 2006.

O NDI é composto por 10 questões referentes a atividades 
gerais e dor. Os itens estão organizados pelo tipo de atividade e 
seguidos por seis diferentes afirmações expressando progressivos 
níveis de capacidade funcional. O tempo médio de aplicação é de 
três minutos36. A pontuação é feita utilizando-se um percentual de 
dor máxima e incapacidade funcional. Sua validade é de 0.60 em 
comparação a Escala Analógica Visual35. Apresenta boa consis-
tência interna e temporal, mas pode exibir limitações se a amostra 
inclui indivíduos que não dirigem veículos automotores, já que estes 
não respondem ao item relacionado à “dirigir”, diminuindo a con-
fiabilidade do questionário36.

O escore do NDI consiste na soma dos pontos, de 0 a 5 de 
cada uma das 10 questões, totalizando no máximo 50 pontos. O 
valor obtido pode ser expresso em porcentagem, numa escala de 
0% (sem incapacidade) a 100% (incapacidade completa). O escore 
total é dividido pelo número de questões respondidas multiplica-
das pelo número 5. Por exemplo, se foram respondidas todas as 
perguntas do questionário, o escore total será dividido por 50 (10 x 
5), enquanto que se houver uma pergunta sem resposta, o mesmo 
será dividido por 45 (9 x 5). O resultado desta divisão é multiplicado 
por 100 e os valores finais são apresentados em porcentagem, 
([escore ÷ (nº questões respondidas x 5)] x 100)35. A interpretação 
dos valores é feita da mesma forma que o ODI14. Sendo assim, 
considera-se sem incapacidade quando o valor estiver abaixo de 
10% (menos de 5 pontos); de 10 – 28%, incapacidade mínima; de 
30 – 48%, incapacidade moderada; de 50 – 68%, incapacidade 
severa; e acima de 72%, incapacidade completa.

QUAlIdAdE dE vIdA

SF-36 (Short Form 36 Health Survey Questionnaire - SF-36)
O questionário de qualidade de vida (SF-36) é utilizado para 

avaliação da saúde geral e qualidade de vida37. O SF-36 é um 
instrumento multidimensional, composto por 36 itens, que avaliam 
dois componentes: o físico (CF) e o mental (CM)38. O CF apresenta 
as seguintes dimensões: capacidade funcional, 10 questões (de-
sempenho das atividades diárias, como capacidade de se cuidar, 
vestir-se, tomar banho e subir escadas); aspectos físicos, 4 ques-
tões (impacto da saúde física no desempenho das atividades 
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diárias e/ou profissionais); dor, 2 questões (nível de dor e o 
impacto no desempenho das atividades diárias e/ou profissionais) 
e o estado geral de saúde, 5 questões (percepção subjetiva do 
estado geral de saúde). O CM consta das dimensões: vitalidade, 
4 questões (percepção subjetiva do estado de saúde); aspectos 
sociais, 2 questões (reflexo da condição de saúde física nas ati-
vidades sociais); aspectos emocionais, 3 questões (reflexo das 
condições emocionais no desempenho das atividades diárias e/
ou profissionais) e saúde mental, 5 questões (escala de humor e 
bem-estar). Os resultados de cada componente variam de 0 a 100, 
sendo que quanto menor o valor, pior será o estado de saúde geral 
e qualidade de vida39.

A validação para o português do Brasil foi realizada em 1999 por 
Cicconelli et al.39. O tempo médio de preenchimento é de 10 minu-
tos com um alto grau de aceitabilidade e de qualidade dos dados40.

O SF-12 é uma versão mais curta do SF-36, o qual se mostrou 
adequado para pesquisas de populações grandes, onde o estado 
de saúde não é o foco principal. Esse instrumento pode ser com-
pletado pela maioria dos respondentes em menos de um terço do 
tempo necessário para se completar os SF-3641. Ele consiste em 
questões que avaliam o estado geral da saúde (1 questão), limita-
ção em atividades diárias e no trabalho (4 questões), limitação das 
atividades diárias por problemas emocionais (2 questões), limitação 
pela dor da atividade laboral (1 questão) e 4 questões a respeito de 
como a pessoa sente-se, no último mês (calma, com muita energia, 
prostrada ou que as atividades sociais estejam prejudicadas pela 
sua saúde). O questionário SF-36 e o SF-12 apresentaram uma alta 
correlação tanto no componente físico quanto mental41,42.

O valor mínimo de variação na pontuação do CF para que seja 
observado uma mudança clínica é de 4,9 pontos23. A média do 
SF-36 tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido foi de 50 
pontos, com um desvio-padrão de 10 pontos43.

Organização Mundial da Saúde – versão breve (World Health 
Organization Quality of Life Assessment - short version -
WHOQOL-BREF)

O WHOQOL-100 foi desenvolvido em 1991, pela Organização 
Mundial da Saúde com a colaboração de vários centros, tendo 
como objetivo principal a padronização de um questionário para 
comparação trans-cultural de qualidade de vida. Foi validado no 
Brasil por Fleck et al.44 no ano de 2000.

O WHOQOL-BREF é composto por 26 questões que avalia os 
seguintes domínios: saúde física (7 questões), saúde psicológica 
(6 questões), relacionamentos sociais (4 questões), e fatores am-
bientais (9 questões). Esse questionário é uma versão breve do 
instrumento original, o WHOQOL-10045,46, facilitando o emprego 
em pesquisas com grande número de pacientes47. A pontuação 
compreende a soma dos valores de cada questão, que estão or-
ganizados numa escala do tipo Likert, que vai de 1 a 5, sendo 
que o significado depende do domínio avaliado. Quanto mais alto 
o valor, maior a qualidade de vida. Na página web www.who.int/
mental_health/media/en/76.pdf, mostra como transformar o escore 
encontrado em uma escala de 4 a 20, a fim de que seja comparável 
com o WHOQOL - 100, ou em uma escala de 0 a 100.

O WHOQOL-BREF demonstrou boa consistência interna, se-
gundo Fleck et al.44, com o coeficiente de Cronbach variando de 
0,69 no terceiro domínio até 0,91 analisando todas as questões. 
Quanto menor for o escore final do paciente no pré-operatório, 
menor será a probabilidade dele ficar satisfeito com os resultados 
no pós-operatório. Os trabalhos não encontraram ponto de coorte.

 Questionário sobre Medos e Crenças do Paciente - Fabq (Fear 
Avoidance Beliefs Questionnaire)

Esse instrumento é usado para avaliar os medos e crenças do 
paciente em relação às atividades físicas (Fabq-f) e ao trabalho 

(Fabq-t)48-50. Ele foi primeiramente desenvolvido e validado para 
a língua inglesa por Waddel et al.51 e posteriormente para outros 
idiomas. Sua validação no Brasil foi realizada por Abreu et al.52, no 
ano de 2008.

O questionário apresenta 16 questões, sendo as 5 primeiras re-
lacionadas a atividade física e as restantes, ao trabalho. A resposta 
seguem uma escala do tipo Likert de 7 escolhas que vai desde o 0 
(discordo completamente) até o 6 (concordo completamente). As 
questões 13, 14 e 16 foram excluídas do resultado final por serem 
redundantes e as questões 1 e 8, por terem uma correlação muito 
pequena. O escore do Fabq-f, vai de 0-24 pontos e o de Fabq-t, 
de 0-42 pontos. 

Quanto maior sua pontuação, maior será a probabilidade da 
cirurgia não contemplar as expectativas do paciente53. No escore 
do Fabq-f, uma pontuação maior de 15, ou no escore do Fabq-t, 
maior de 34, no pré-operatório são fortes indicadores para a crença 
de medo e evitação de atividade físicas e laborais, sugerindo que 
o prognóstico do paciente será menor em relação aqueles com 
escores inferiores54-56. 

SATISFAçãO

Questionário de Satisfação do Paciente (Patient Satisfaction 
Questionnaire - PSQ)

O questionário PSQ é constituído de 80 questões, sendo auto-
-administrável e aplicável em estudos populacionais. Originalmente 
desenvolvido por Ware et al.57,58, os itens foram criados a partir de 
comentários de pacientes a respeito das experiências recentes com 
médicos ou com serviços de assistência à saúde. Em 198359, o PSQ 
original foi reduzido, passando a ser composto por 68 itens, sendo 
chamado de PSQ-II. Na década de 90, após nova revisão foi criado 
o PSQ-III, com 50 questões60. 

A versão PSQ-III tem por objetivo mensurar a satisfação do 
paciente dentro dos seguintes aspectos do cuidado da saúde: 
satisfação geral (6 itens), qualidade técnica (10 itens), aspectos 
interpessoais (7 itens), comunicação (5 itens), tempo gasto com o 
médico (2 itens), aspectos financeiros (8 itens), e acesso ao sistema 
de saúde (12 itens). O instrumento é constituído de 50 questões 
do tipo Likert, variando de 1 (concordo completamente) a 5 (dis-
cordo completamente), sendo que quanto maior o valor marcado, 
maior é a satisfação do paciente. O questionário é composto de 26 
questões positivas (ex. “eu estou satisfeito com o cuidado médico 
que recebi”) e 24 questões negativas (ex. “há algumas coisas a 
respeito do cuidado médico que recebi que poderia melhorar”). 
Para mais instruções em relação ao escore, acessar http://www.
rand.org/health/surveys_tools/psq/psq3_scoring.pdf. Logo após a 
obtenção do escore total, pode-se convertê-lo para porcentagem.

Conforme recomendação dos autores, a análise pode ser feita 
a partir das suas subescalas. Os valores basais de satisfação, 
segundo o baseline do Estudo de Desfechos Médicos61 de 63,5% 
e 19,75% na satisfação geral; 66,8% e 15,9% na qualidade técni-
ca; 71,8% e 16,0% nos aspectos interpessoais; 70,7% e 18,1% na 
comunicação; 65,9% e 21,6% nos aspectos financeiros; 64,6% e 
23,5% no tempo gasto com o médico; e 70,9% e 15,1% no acesso 
ao sistema de saúde. O tempo aproximado de preenchimento do 
questionário é de 20 minutos62.

dOR

Escala Visual Análoga (Visual Analogue Scale - VAS)
A intensidade da dor é subjetiva, visto que varia de acordo com 

experiências anteriores, com a etnia, com o sexo e com a idade. 
Entretanto, a dor necessita de uma avaliação quantitativa para o 
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seu diagnóstico e para o acompanhamento do tratamento63. Para 
isso, surgiram escalas com o objetivo de quantificar a dor, tais como 
as escalas análogas visuais numéricas e pictográficas - com faces, 
figuras, linhas ou cores64.

Escala Visual Análoga Numérica: varia de 0 a 10, sendo 0 a 
ausência de dor e 10 a pior dor. Dessa forma, de 1-3 é considera-
da dor leve; de 4-6, moderada; de 7-9 a dor forte. A melhora de 2 
pontos é considerado um bom resultado63.

Escala Visual Análoga Categórica: dividida em cinco pontos de 
0 a 4. Significando: 0 = Ausência de dor; 1 = Dor leve; 2 = Dor 
Moderada; 3 = Dor Intensa; 4 = Dor Insuportável63.

Escala Visual Análoga de Faces: tem-se a ausência da dor 
representada pela face alegre; dor leve, aquela com face do sofri-
mento; a dor moderada, com a face de tristeza; dor forte com a face 
muito triste e a dor insuportável, com face de choro65,66.

Escala Visual Análoga de Copos: “sem dor” o copo está vazio; 
dor “leve”, copo cheio <50%; “moderada” preenchido até a meta-
de; “forte”, cheio aproximadamente 75% e “muito forte/insuportável” 
copo totalmente cheio67.

dEPRESSãO E dISTúRBIOS dE HUMOR

Inventário de Depressão de Beck (Beck Depression Inventory – BDI)
O BDI tem sido um dos questionários mais utilizados para ana-

lisar a presença e o grau de depressão. Sua primeira versão foi 
publicada em 1961, por Beck et al.68. Sendo essa validada para 
a língua portuguesa Brasileira em 1996 por Gorestein69. O instru-
mento consiste em 21 questões, com perguntas variando de 0 a 
3 pontos, sendo dividido em uma escala congnitiva-afetiva e outra 
referente a queixas somáticas e de desempenho. Nas questões 16 
e 18, há sete opções graduando o aumento ou a diminuição do 
sono e do apetite. Os principais aspectos avaliados são: tristeza, 
pessimismo, sensação de fracasso, sensação de culpa, sensação 
de punição, auto-depreciação, auto-acusações, idéias suicidas, 
crises de choro, irritabilidade, retração social, indecisão, distorção 
da imagem corporal, inibição para o trabalho, distúrbio do sono, 
fadiga, perda de apetite, perda de peso, preocupação somática e 
diminuição de libido68. Seu tempo aproximado de preenchimento 
é de 10 minutos69.

A importância da aplicação desse questionário está relacio-
nada com a elevada prevalência de transtornos depressivos nos 
pacientes com dores na coluna. A resolução da dor e a melhora 
funcional no pós-operatório de cirurgia de coluna foram menores 
nos pacientes com depressão no período pré-operatório. A melhora 
da depressão no pós-operatório indica prognóstico cirúrgico similar 
ao pacientes sem depressão70.

O escore mínimo do instrumento é zero e o máximo 63. Segun-
do as diretrizes para o BDI, é recomendado que os pontos de corte 
sejam ajustados de acordo com as características da amostra, e 
o propósito de uso. O escore total de 0-13 pontos é considerado 
ausência ou mínimos sintomas depressivos, dependendo o tipo da 
amostra; de 14-19, depressão branda; 20-28, depressão moderada; 
e de 29-63, depressão severa. No idoso, entretanto, o escore total 
do BDI pode estar influenciado pela maior pontuação na subescala 
de queixas somáticas e de desempenho em decorrência do impac-
to do processo de envelhecimento e das doenças clínicas, sendo 
necessária cautela na interpretação das respostas positivas nos 
itens somáticos para não haver confusão com depressão maior71.

Escala de Depressão e Ansiedade Hospitalar (Hospital Anxiety 
and Depression Scale - HAD)

A HAD tem sido amplamente utilizada para avaliar transtornos 
de humor em pacientes com doenças físicas72. A versão original 

em inglês foi publicada em 1983, e em 1995 foi traduzida e validada 
para o português do Brasil por Botega et al.73. É um instrumento de 
simples utilização sendo capaz de diagnosticar casos de transtor-
nos do humor que podem passar despercebidos.

O questionário foi desenvolvido para determinar ansiedade 
e depressão em pacientes com doenças físicas. Baseia-se em 
como o paciente sentiu-se durante a última semana. O concei-
to de depressão encontra-se centrado na noção de anedonia72. 
Correlaciona-se com a severidade de cada distúrbio, porém não 
diferencia casos agudos e crônicos74. Contém 14 questões do tipo 
múltipla escolha e compõe-se de duas subescalas, para ansiedade 
e depressão, com sete itens cada. A distinção entre ansiedade e 
depressão é muito útil na prática clínica. Pode orientar melhor, por 
exemplo, o tratamento farmacológico dos sintomas75,76. A escala 
é curta, sendo o tempo médio de aplicação de quatro minutos73.

A pontuação em cada subescala de ansiedade e depressão 
vai de 0 a 21 pontos. Considerando-se 8-9 como ponto de corte 
para ambas as subescalas, sensibilidade e especificidade serão, 
respectivamente, 93,7% e 72,6% para ansiedade, 84,6% e 90,3%, 
para depressão. Se este ponto de corte for baixado para 7-8, essas 
medidas serão de 93,7% e 54,8% para ansiedade e de 84,6% e 
86,5% para depressão, respectivamente73.

A importância da utilização desse questionário no pré-operatório 
se dá pelo fato de que a grande maioria dos pacientes sofrem com 
uma forte angústia nesse período, apresentando consequentemen-
te uma influência de fatores psiquiátricos prévios, como, ansiedade 
e depressão. Além disso, pacientes que sofrem desses fatores psi-
quiátricos tendem a utilizar uma quantidade maior de analgésicos 
no período intra-operatório e no pós-operatório além de serem mais 
susceptíveis a infecções77-79.

Escala de Depressão de Zung (Zung Self-Rating Depression 
Scale - Zung SDS)

 A Zung SDS é utilizada para uma descrição quantitativa de de-
pressão como um distúrbio emocional80-82. Sua primeira publicação 
foi feita por Zung em 196580. Foi validada no Brasil por Chagas et 
al.83, no ano de 2009. 

O questionário possui 20 afirmações que dizem respeito a ca-
racterísticas específicas da depressão. É uma escala do tipo Likert 
que varia de 1 a 4 pontos, compreendendo as alternativas “uma 
parte mínima do tempo”, “pouco tempo”, “uma boa parte do tem-
po”, e “a maior parte do tempo”, respectivamente. Há 10 afirmações 
positivamente formuladas, como “Eu ainda gosto das coisas que 
costumo fazer” e dez negativamente formuladas, tal como “Eu te-
nho dificuldade de dormir a noite”. O escore final consiste na soma 
da pontuação de cada questão, tendo escore mínimo de 20 pontos 
e máximo de 80. Os valores então são convertido no índice do Zung 
SDS descrita por Zung e agrupado em quatro categorias diferentes. 
O grupo I é quando a pontuação está abaixo de 50, significando 
ausência de psicopatologia; o grupo II, de 50-59, significa presença 
de depressão mínima/branda; grupo III, de 60-69, significa presença 
de depressão moderada; de 70 para cima o paciente encontra-se 
no grupo IV, significando depressão severa/extrema.

Um alto escore do Zung SDS no pré-operatório, está relacionado 
com um baixo grau de satisfação do paciente no pós-operatório84. 
O valor mínimo de variação na pontuação para que seja observado 
uma mudança clínica é de 8-9 pontos no escore total da escala15.

ATIvIdAdE FUNCIONAl

Índice de Capacidade para o Trabalho (Work Ability Index - WAI)
O WAI foi elaborado por um grupo de pesquisadores finlande-

ses de saúde ocupacional nos em 199785, sendo validado no 
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Brasil, no ano de 2009, por Martinez et al.86. Foi criado para 
avaliar a capacidade para o trabalho a partir da percepção do 
próprio trabalhador87,88.

Esse questionário é composto sete questões: 1) “capacidade 
para o trabalho atual e comparada com a melhor da vida”, por meio 
de um escore de 0-10 pontos; 2) “capacidade para o trabalho em 
relação às exigências do trabalho”, representada por duas questões 
sobre a natureza do trabalho - físico, mental ou misto - e juntas 
geram um escore de 2-10 pontos; 3) “número atual de doenças 
autoreferidas e diagnosticadas por médico”, obtido a partir de uma 
lista de 51 doenças, proporcionando um escore de 1-7 pontos; 4) 
“perda estimada para o trabalho devido a doenças”, obtida a partir 
de uma questão com escore variando de 1 a 6 pontos; 5) “faltas ao 
trabalho por doenças”, categorizada em cinco grupos, com escore 
variando de 1-5 pontos; 6) “prognóstico próprio sobre a capacidade 
para o trabalho”, a partir de questão com pontuação de 1, 4 ou 
7 pontos; e 7) “recursos mentais”, a partir de um escore de 1-4 
pontos obtido pela ponderação das respostas de três questões. O 
escore total varia de 7 até 49 pontos, sendo o resultado dividido em 
4 categorias: de 7-27 como pobre capacidade para o trabalho; de 
28-36 como moderada capacidade para o trabalho; de 37-43 como 
boa capacidade para o trabalho; de 44-49 como ótima capacidade 
para o trabalho88,89.

Esse instrumento indica precocemente possíveis alterações que 
os trabalhadores têm de sua funcionalidade em seu ambiente de 
trabalho. Entretanto, a capacidade para o trabalho não pode ser 
avaliada apenas através dessa medida objetiva, e sim, deve servir 
de auxilio para a avaliação do especialista. É um instrumento de 
fácil e rápida aplicação, e deve ser utilizado em população com 
escolaridade a partir da quarta série do ensino fundamental, para 
haver entendimento das questões88,89.

Escala de Retorno a Atividade de Trabalho (PROLO)
Este questionário tem como objetivo avaliar o estado econômi-

co/atividade (EA) e estado funcional/dor (FD) do paciente, sendo 
que cada um possui peso de 50% no escore final. O EA é subdi-
vidido em cinco classificações: EA1 - completamente desativado, 
EA2 - sem ocupação remunerada, EA3 - trabalhando ativamente, 
mas não ao nível pré-mórbido, EA4 trabalhando ao nível anterior, 
mas com limitação e EA5 - trabalhando ao nível anterior sem, 
limitação. O FD, também, é divido em 5 graus: FD1- incapacidade 
total, FD2 - moderada a severa dor diária, FD3 - baixo nível de dor 
diária, FD4 - dor ocasional ou episódica, FD5 - nenhuma dor90.

A escala varia de 2 a 10 pontos, sendo que quanto mais baixo 
o escore, mais severos são os déficits. Os pontos de corte são: 
função normal (9-10), incapacidade grau 1 (7-8), incapacidade 
grau 2 (5-6) e incapacidade grau 3 (2-4)90. O instrumento é de 
fácil aplicação e pode delinear condições pré e pós-operatórias de 
pacientes em uma base semi-quantitativa90. Estudos comparativos 
realizados entre a escala PROLO e outras escalas identificaram fra-
ca correlação no pré-operatório devido ao fato do status econômico 
ter forte peso nesta escala. No entanto, existe uma maior correlação 
no pós-operatório91. 

CONClUSãO

A utilização de questionários para avaliação de cirurgia de co-
luna auxilia na identificação de fatores que possam influenciar nos 
resultados cirúrgicos. A aplicabilidade de alguns desses instrumen-
tos ainda não foi investigada sob diferentes condições daquelas 
nas quais eles foram originalmente desenvolvidos, o que limita a 
sua aplicabilidade para uso generalizado. Sendo assim, a indicação 
cirúrgica não deve ser baseada apenas em características iniciais 
favoráveis, mas também no diagnóstico, técnica operatória e ca-
racterísticas individuais de cada paciente.
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