
Questionário nº

1 A

Instruções:

• Pense sobre seu estado de saúde atual e assinale com uma cruz (assim        ), um quadrado de 
cada um dos seguintes grupos, indicando qual das afirmações melhor descreve o seu estado de 
saúde atual.

Sistema de valores do instrumento EQ5D 
de mensuração de qualidade de vida

Instituto Nacional de Cardiologia 
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Número do  ENvElopE utilizado

Data Da entrevista

Dia MÊs ano

SISTEMA DESCRITIvo - EQ-5D

• Eu vou fazer algumas perguntas para você sobre diferentes estados de saúde e doença. Não 
existem respostas certas ou erradas, eu apenas gostaria de saber o que você pensa.

entregue o sistema descritivo eq-5D e peça ao entrevistado que o preencha

HorÁrio De inÍCio Da entrevista
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Questionário nº

2 A

A1. Mobilidade

 1. Não tenho problemas em andar        

 2. Tenho alguns problemas em andar       

 3. Estou limitado a ficar na cama

A2. Cuidados pessoais

 1. Não tenho problemas com os meus cuidados pessoais    

 2. Tenho alguns problemas para me lavar ou me vestir     

 3. Sou incapaz de me lavar ou vestir sozinho 

A3. atividades habituais (ex. trabalho, estudos, atividades domésticas, atividades em família ou de lazer)

 1. Não tenho problemas em desempenhar as minhas atividades habituais  

 2. Tenho alguns problemas em desempenhar as minhas atividades habituais  

 3. Sou incapaz de desempenhar as minhas atividades habituais

A4. Dor/Mal-estar  

 1. Não tenho dores ou mal-estar  

 2. Tenho dores ou mal-estar moderados  

 3. Tenho dores ou mal-estar extremos

A5. ansiedade/Depressão 

 1. Não estou ansioso(a) ou deprimido(a)       

 2. Estou moderadamente ansioso(a) ou deprimido(a)     

 3. Estou extremamente ansioso(a) ou deprimido(a)

 

SISTEMA DESCRITIvo - EQ-5D
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Questionário nº

3 A

Escala Analógica visual (EAv)

Instruções:

• Para ajudar as pessoas a dizer quão bom ou mau o seu estado de saúde é, nós desenhamos 
uma escala (semelhante a um termômetro) na qual o melhor estado de saúde que possa ima-
ginar é marcado por 100 e o pior estado de saúde que possa imaginar é marcado por 0.

• Gostaríamos que indicasse nesta escala quão bom ou mau é, na sua opinião, o seu estado de 
saúde hoje. 

• Por favor, desenhe uma linha na escala e escreva “EU” ao lado da linha que indica seu estado 
de saúde.

entregue a escala analógica visual ao entrevistado

•	 Confira	se	a	linha	desenhada	pelo	entrevistado	encosta	na	escala	para																		
permitir	identificar	a	posição	exata	do	estado	de	saúde	na	escala.

•	 registre no campo A6 a pontuação que o entrevistado marcou para avaliar seu 
próprio	estado	de	saúde.

:HoRáRIo dE TÉRMINo do PREENCHIMENTo do eq5D/eav

A6



Questionário nº

4 A

ESCAlA ANAlÓGICA vISUAl (EAv)

o MelHor estado 
de	saúde	imaginável

o Pior estado 
de	saúde	imaginável



Questionário nº

5 A

Atividade de ordenamento

Instruções:

• Aqui estão alguns cartões e cada um descreve um estado de saúde. 
• Eu quero que você ordene, deixando na parte superior o estado de saúde que você avalia ser 

o melhor, e na parte inferior o estado de saúde que você avalia como sendo o pior.  
• Se você acha que alguns destes estados são iguais, coloque-os um ao lado do outro.
• Para cada um desses estados, eu quero que você se imagine nestas situações e pense que a 

situação descrita vai durar PoR 10 ANoS, sem qualquer mudança, e depois você morre. 
• Eu gostaria que você os ordenasse juntamente com o cartão em que está escrito “ESTAR 

MoRTo”.  
• Se você achar que algum estado é pior do que estar morto, posicione este cartão abaixo do 

cartão “ESTAR MoRTo”.

• Isso significa que você considera este estado (aponte para o cartão na parte superior) como 
o melhor estado e este outro estado (aponte para o cartão na parte inferior) como o pior. 
Você está satisfeito com a sua ordenação? Se não estiver, fique à vontade para alterá-la.

Pegue	o	envelope	do	grupo	de	cartões.	Verifique	se	o	envelope	contem	9	cartões.	
eMbaralHe-os.

Quando	o	entrevistado	terminar	de	ordenar	os	cartões,	faça	a	pergunta	abaixo.

•	 Deixe	os	cartões	sobre	a	mesa	em	sua	ordem	de	classificação.
•	 Registre	a	ordem	dos	estados	no	quadro	de	classificação	i,	abaixo.
•	 na coluna da esquerda, você deve escrever o código do cartão.
•	 na coluna da direita, você deve escrever a ordem em que o cartão aparece no orde-

namento feito pelo entrevistado, da seguinte forma:
a) O cartão na parte superior deve ser identificado como 1°, o cartão abaixo dele deve ser 
identificado como 2° e assim por diante.
b) Se somente um cartão é alocado para determinada posição, o último cartão receberá a 
identificação: 9°.
c) Se dois ou mais cartões são alocados na mesma posição, escreva o mesmo numeral ao 
lado de cada código na coluna da direita. 

A7. Considerando os itens avaliados (mobilidade, cuidados pessoais, atividades habituais, 
dor/desconforto, ansiedade/depressão), você acha que faltou algum item para descrever a 
sua	saúde?

 1. Sim. Qual (is)? _______________________ 

 2. Não  

 99. NS/NR

A7



Questionário nº
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Quadro de classificação I - Resultado ATIVIDADE DE ORDENAMENTO

Registro do código do cartão e ordenação

ordem escolhida 
pelo entrevistado

código do cartão

A17. Você	considerou	o	exercício	de	ordenação:	 
 

 1. Muito fácil      

 2. Fácil    

 3. Um pouco difícil

 4. difícil

 5. Muito difícil                                                                                    

 99. NS/NR

A17
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A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16



Questionário nº

7 A

Instruções:

• Nesta mesma escala que você colocou o seu estado atual, coloque também estes cartões de 
estados de saúde variados. Lembre que a extremidade superior 100 é o  melhor estado de 
saúde possível que você pode imaginar e a extremidade inferior  0   é o pior estado de saúde 
possível que você pode imaginar.

• Imagine ainda que você se encontra em cada um desses estados e que ele vai durar PoR 10 
anos, sem qualquer mudança, e então você morre. 

• Use a escala de modo que os estados que você considera parecidos tenham pontuações 
próximas e os estados que você considera muito diferentes entre si tenham pontuações mais 
distantes. 

• Você pode colocar mais de um estado em cada posição. 

• Faça um traço na escala e escreva ao lado o código do cartão.

• Você pode modificar seu estado atual (o seu “EU” na escala) se achar necessário.

Depois que o entrevistado terminar de valorar os cartões 
entregue o cartão “estar Morto”.

Instruções:

• Aqui está o cartão “ESTAR MoRTo”. onde você o colocaria nesta escala? Você pode alterar 
o local na escala em que você colocou os outros estados, caso queira.  

recolha a escala analógica visual 

registre a pontuação de cada cartão ao lado dos seus respectivos códigos numéricos na 
coluna eav	do	quadro	de	classificação	II.	

Escala Analógica visual (EAv)

entregue a escala analógica visual ao entrevistado

 1. retire o cartão “estar Morto”
 2. eMbaralHe os DeMais Cartões e entregue-os ao entrevistado



Questionário nº

8 A

Quadro de classificação II - Resultado ESCALA ANALÓGICA VISUAL

A27. A	marcação	“EU”	foi	alterada	na	escala? 
 

 1. Sim     

 2. Não  

A27

eavcódigo do cartão

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A28. Último valor marcado para “eU”:_________________ A28

:HoRáRIo dE TÉRMINo do INSTRUMENTo a


