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QUALIDADE DE VIDA DO DOENTE
SUBMETIDO A TRANSPLANTE DE 
MEDULA ÓSSEA
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O Transplante de medula Óssea (TmO) é uma oportunidade de cura ou aumento da sobrevida livre 
de doença em inúmeras doenças oncológicas ou não. É um processo médico complexo associado 
a grande morbilidade e mortalidade e com consequências na qualidade de vida dos doentes. com 
o objectivo de conhecer a Qualidade de vida (Qdv) destes doentes nas várias fases do tratamento 
realizou-se um estudo exploratório de comparação entre três grupos, um de doentes internados 
para TmO (n=30), um de doentes em período ambulatório pós TmO (n=30) e um terceiro grupo livre 
de doença (n=30). Utilizaram-se vários questionários, um com questões biográficas, um específico 
para avaliação de Qdv de doentes submetidos a TmO (BmTsurvivors), um de avaliação de saúde 
mental (mHi5) e um de avaliação de afecto positivo e negativo (Panas). Os dois grupos de doentes 
foram comparados entre si e posteriormente comparados com o terceiro grupo. neste último caso 
aplicou-se uma versão ii do questionário sem itens de doença. não se encontraram diferenças com 
significado estatístico entre os grupos de doentes, apesar da Qdv ser explicada por diferentes pon-
tuações de cada uma das dimensões que a constituem. em relação à comparação dos três grupos 
voltou-se a não encontrar diferenças com significado estatístico o que aponta para níveis de Qdv 
dos doentes semelhantes à população sem doença. mais uma vez o valor global da Qdv é o obtido 
através de diferentes pontuações para cada dimensão da Qdv nos diferentes grupos. a dimensão 
espiritual assume posição de destaque nos grupos de doentes, reforçando a teoria de que a força 
interior, a fé e esperança de que o tratamento represente a cura são uma mais valia para estas pes-
soas. Podemos concluir que o TmO é um tratamento cheio de esperança na cura e numa vida melhor 
e que apesar da complexidade dos efeitos secundários representa uma segunda oportunidade de 
vida que vale a pena viver. esta é uma perspectiva interessante que deve ser valorada pelo enfer-
meiro no cuidar diário do doente transplantado.
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Haematopoietic Stem Cell Transplant (HSCT), knew as Bone Marrow Transplant (BMT), is a life-saving 
therapy for many patients with malignant and non-malignant disease, who has no chance of cure a 
few years ago. Despite of this, HSCT is associated with significant risks of morbidility and mortality 
and it’s always seed as highly stressful even under the best circumstances and good cares. The HSCT 
affect directly the patients  Quality of Life (QoL). For this study, QoL was based on the QoL model for 
BMT Survivors developed by Ferrell and Grant (1992) that depicts the QoL domains of physical well-
being, psychological well-being, social concerns and spiritual well-being. 
We are sure that to improve current nursing practice we need to deeply knew HSCT patients QoL. We 
made an exploratory and comparative study between patients undergoing HSCT treatment (n=30), 
patients with mean of 3.2 years after HSCT, (n=30) and disease free people (n=30) to better know 
their QoL. We matched the tree groups regard to age and sex. 
After obtained the informed consent, we ask all the participants to fill a questionnaire, assessing 
some biological and socio professional aspects. We also used  a BMT Survivors scale, a Mental Health 
Inventory Scale -5 , and a Positive and Negative Affect scale. Both disease groups fill the full questio-
nnaire and the free disease group fills a questionnaire without specifics aspects for BMT patients. 
Results find no statistical differences between the three groups but QoL is explained for different do-
mains in different groups. Knowing the most important QoL domains for each group could be a clue to 
enhance nursing cares. Like previous research, we concluded that beside the negative impact of HSCT, 
it has little impact on the QoL patients. HSCT seems to be a full of hope treatment and represents a 
second chance to live, ant that it’s something to get on.  
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I. INTRODUÇÃO

O transplante de Células Percursoras da Hemato-
poiese (TCPH), também conhecido como Transplante 
de Medula óssea (TMO), oferece uma oportunidade 
única de cura ou aumento da sobrevida livre de doen-
ça para um grande número de doenças oncológicas ou 
não e que até há cerca de dois anos eram consideradas 
incuráveis ou fatais.

A preocupação com a QdV do doente submetido 
a TMO tem sido crescente à medida que se verifica um 
aumento significativo da resolução das complicações 
de cariz físico. Sendo uma terapêutica muito complexa 
e multidimensional é associada a grande morbilidade 
e mortalidade. É um processo moroso e com implica-
ções reais nas várias dimensões física, psicológica, social 
e espiritual que no seu todo constituem a QdV. Este 
processo tem início com a preparação para transplante, 
segue-se o internamento numa Unidade de Isolamen-
to Protector e termina com um período de follow-up 
que pode ser mais ou menos prolongado consoante a 
situação clínica do doente. 

Como enfermeira a exercer funções numa Unidade 
de Transplantação de Medula, há vários anos, a experi-

ência criou em mim um saber empírico que me levava 
a acreditar que o TMO tinha implicações muito nega-
tivas na QdV das pessoas submetidas a este tratamento. 

Consciente que a representação que os enfermei-
ros têm das doenças/tratamentos pode influenciar o seu 
cuidar, considero ser pertinente o estudo aprofundado 
da vivência do doente durante o processo de transplan-
tação. Para além disso e numa tentativa constante de 
aperfeiçoar o meu desempenho, acreditando que o co-
nhecimento profundo da QdV pode ser valioso para co-
nhecer e compreender o percurso do doente durante o 
tratamento e que este conhecimento tem impacto direc-
to na melhoria dos cuidados prestados surgiu a questão:

II. COMO É A QdV DO DOENTE SUBMETIDO A TMO? 

Além do interesse pessoal na resposta a esta ques-
tão, verificamos a existência de poucos estudos nesta 
área a nível internacional e desconhecemos estudos de 
origem nacional onde se avalia a QdV do doente nas 
várias fases do tratamento. 

Partindo desta questão desenvolvemos o desenho 
do estudo. 
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Realizamos um estudo exploratório e de compara-
ção entre grupos, com os seguintes objectivos:

Conhecer a QdV do doente internado para TMO•	
Conhecer a QdV do doente em período de ambu-•	
latório após TMO
Comparar a QdV dos dois grupos anteriores•	
Comparar os dois grupos anteriores com um ter-•	
ceiro grupo livre de doença oncológica ou crónica.
Os participantes neste estudo foram um grupo do-

entes (n=30) sequenciais internados para realizar trans-
plante, com mais de 18 anos; um grupo doentes (n=30) 
em período de ambulatório após TMO e com caracte-
rísticas de idade e sexo semelhantes ao anterior; e um 
terceiro grupo de pessoas livres de doença oncológica 
(n=30) com características de idade e sexo semelhantes 
aos anteriores.

A amostra de 30 indivíduos em cada grupo está 
dentro dos valores médios das amostras de grupos de 
doentes submetidos a TMO escolhidos para investiga-
ção e posterior publicação em revistas da especialidade.

Foi decidido aplicar um questionário para posterior 
análise quantitativa dos dados recolhidos. Foi pedida au-
torização ao Conselho de Administração, à Comissão de 
Ética e à Comissão de Investigação do IPOFG-Lisboa, 
EPE que deram autorização para a aplicação dos ques-
tionários. Todos os participantes assinaram o consenti-
mento informado para participar no estudo, que foi re-
colhido em envelope fechado para garantir o anonimato.

A folha de rosto dos questionários explicava de 
modo sucinto os objectivos do estudo e garantia o regi-
me de voluntariado, o anonimato e a confidencialidade 
no tratamento dos dados. 

As variáveis dependentes foram: 
A QdV do doente submetido a TMO em duas fa-•	
ses do transplante, considerando as suas dimensões 
física, psicológica, social e espiritual
A saúde mental e o afecto positivo e negativo•	
Alguns factores de ordem biográfica, socioprofis-•	
sionais e de doença
A variável independente foi a condição de doen-

ça, especificamente:
Presente nos dois primeiros grupos •	
Ausente no terceiro grupo•	
O questionário foi construído em quatro partes 

distintas:

1. Registo de dados biográficos, socioprofissionais 
e de aspectos relacionados com o diagnóstico.
2. Escala de avaliação de QdV especifica para 
doentes submetidos a TMO. Esta escala tem sido 
largamente utilizada e referida por investigadores 
internacionais, com publicações nesta área. Foi de-
senvolvida por Grant e Ferrell (1992), tendo em 
conta as diferentes dimensões da QdV como seja 
a dimensão física, psicológica, social e espiritual. 
Para cada uma destas dimensões foram encontrados 
itens específicos para doentes transplantados, dando 
origem ao seguinte modelo. (Quadro 1)

Por esta escala não estar validada para a população 
portuguesa foram seguidos os passos da validação de 
uma escala durante a realização do estudo. Para ava-
liação da fidelidade interna recorremos à consistência 
interna, utilizando o α de Cronbach que revelou uma 
fidelidade de 0,86 da globalidade da escala. As várias di-
mensões revelaram valores elevados de α de Cronbach, 
que variaram de 0,90 da dimensão psicológica a 0,75 
da dimensão espiritual. Estes resultados tornaram lícita 
a utilização da escala. 

TCPH

BEM-ESTAR FÍSICO E SINTOMAS

Força

Actividades funcionais

Perturbaçõs visuais/cataratas

Gripes recorrentes

Infertilidade

Coping para DECH

Nurição

BEM-ESTAR PSICOLÓGICO

Ansiedade

Medo da recaída

Depressão

Mudança de prioridades

Atenção/Capacidade de concentração

Sentido de normalidade

Segunda oportunidade

Coping com sobrevivência

BEM-ESTAR SOCIAL

Aparência física
Sobrecarga financeira

Papéis e relações sociais
Relações afectivas e sexualidade

Sobrecarga do cuidador
Hobbies

Regresso ao trabalho

BEM-ESTAR ESPIRITUAL

Crenças

Esperança

Desespero

Religião

Força interior

Quadro 1 - Impacto da TCPH na Quali-
dade de Vida
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3. Uma escala de avaliação de saúde mental 
MHI-5, que tinha como objectivo fundamental 
avaliar o bem-estar mental de modo geral, através 
de dimensões importantes para o estudo em ques-
tão tais como depressão, ansiedade e felicidade.
4. Uma escala de avaliação do afecto positivo/ne-
gativo, que é considerado pela Psicologia Moderna 
como indicador de saúde mental e como tal uma 
medida pertinente na avaliação global da QdV.
Foram aplicadas duas versões diferentes do ques-

tionário. A Versão I foi aplicada ao grupo de doentes e 
continha a totalidade dos itens. A Versão II foi aplicada 
ao terceiro grupo e foram retirados os itens específi-
cos relacionados com a doença. A Versão II nunca ti-
nha sido utilizada pelo que consideramos importante 
comparar a variância das duas escalas. Encontramos 
resultados elevados de correlação das duas escalas, ou 
seja, partilhavam cerca de 91% da variância na globali-
dade da escala. As várias dimensões revelaram também 
valores altos de correlação e de α de Cronbach, que 
variaram entre 0,91 da dimensão psicológica e 0,75 
da dimensão espiritual. A totalidade da escala apresen-
ta uma fidelidade interna de 0,94 por α de Cronba-
ch. Consideramos também lícita a utilização da Ver-
são II para comparação com os resultados da Versão I. 

Os dados recolhidos através dos questionários fo-
ram introduzidos e trabalhados utilizando o programa 
informático SPSS, Versão 12.0 for Windows que per-
mite a realização de cálculos estatísticos complexos. 

Caracterização da amostra
Na caracterização da amostra encontramos uma 

média de idade de 41 anos nos 3 grupos, com limites 
de 18-65. Verificamos uma percentagem ligeiramente 
superior do sexo masculino nos grupos internado e de 
comparação, enquanto no grupo ambulatório obtive-
mos 50% da média para homens e 50% para mulheres. 
A maior percentagem dos participantes referiu ter o 12º 
ano. Entre 60 a 70% dos participantes referiram serem 
casados. Quanto à religião a maioria dos participantes 
nos três grupos referiu ser católico não praticante. Em 
relação à situação profissional actual encontramos 93% 
dos participantes do grupo de comparação na situação 
de empregados enquanto a maioria dos participantes 
do grupo de doentes se encontrava na situação de bai-
xa/atestado ou reforma. (Quadro 2)

Verificamos que na nossa amostra foram realizados 
mais auto transplantes do que alo-transplantes, cerca de 
80% no grupo internado e 73% no grupo ambulatório. 
A maioria dos doentes distribui-se pelo diagnóstico de 
DH e MM. 

III. RESULTADOS
Avaliamos um grupo de 30 doentes internados, um 

grupo de 30 doentes em ambulatório com média de 
3,2 anos após TMO e um grupo com 30 pessoas sau-
dáveis, ou seja, livres de doença crónica. Os critérios 
biográficos foram semelhantes nos três grupos. Apesar 
da dimensão da amostra ser significativa para o tipo de 
patologia não nos permite fazer generalizações, mas 
fornece pistas para caracterizar a população e adequar 
os cuidados de enfermagem, uma vez que coincide 
com bibliografia prévia. 

CARACTERIzAÇÃO DA AMOSTRA

inTernaDO amBULaTÓriO cOmParaÇÃO

idade 41 41 41

sexo feminino 43,3 50 40

sexo masculino 56,6 50 60

escolaridade 30 43,3 36,6

12º ano

casado 73,3 70 60

católico não praticante 60 46,6 46,6

Baixa / atestado 53 30

reforma 16 26,6

emprego 93,3

auto-transplante 80 73,3

alo-transplante 20 26,6

Doença de Hodgkin 40 23,3

mieloma múltiplo 23,3 30

Quadro 2 - Caracterização da amostra
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Em relação a alguns factores de ordem biográfica, 
socioprofissionais e específicos da doença, apuramos que:

Doentes do sexo masculino apresentam valores de •	
bem-estar físico 
(p=0,02) significativamente mais altos do que os •	
do sexo feminino nos três grupos
Doentes de auto transplante (n=24) têm valores •	
significativamente mais altos de bem-estar físico 
(p=0,02), psicológico (p=0,05) e social (p=0,04) 
do que os doentes de alo-transplante (n=6).
Não encontramos diferenças significativas entre os •	
diferentes diagnósticos no grupo internado
Os doentes de Doença de Hodgkin (DH) apresen-•	
tam valores estatísticos significativamente mais bai-
xos (p=0,02) de bem-estar físico do que os doentes 
com outros diagnósticos no grupo ambulatório. 
Para além de serem o grupo com média de idade 
mais alta na amostra estudada, os doentes com DH 
estão sujeitos a muita quimioterapia e radioterapia 
prévia. Nestes casos os efeitos cumulativos do tra-
tamento (de quimio e radioterapia) pré-transplante 
podem condicionar a condição física no período 
pós-transplante.
Doentes mais velhos e casados apresentam mais •	
QdV nos grupos internados, ambulatório e de 
comparação (p=0,01), (p=0,02) e (p=0,05) res-
pectivamente.
Doentes que praticam uma religião apresentam •	
mais QdV nos grupos internados e comparação, 
(p=0,05) e (p=0,05) na dimensão espiritual, en-
quanto a religião não tem diferença com significa-
do estatístico no grupo de comparação. 

Análise comparativa da Versão I (Quadro 3)
 Sem diferenças estatísticas significativas apesar de 

médias modestamente mais elevadas de QdV no gru-
po dos doentes internados. Para um valor máximo de 
QdV=10, encontramos valor de 5.6 para o grupo am-
bulatório e 6 para o grupo internado. 

São, no entanto, explicados por valores diferentes 
das várias dimensões que no seu todo constituem a QdV.

Os valores elevados da dimensão física no grupo in-
ternado podem ser explicados pela percepção que os do-
entes têm do carácter transitório dos efeitos secundários. 

A dimensão espiritual é a que concorre em segun-
do lugar para o valor total da QdV, possivelmente por-

QUALIDADE DE VIDA

sem diferenças estatísticas
significativas

QdV do dte Internado 6,11 QdV do dte Ambulatório 5,59

Física 6,95

Espiritual 6,7

Social 5,4

Psicológica 5,3

Física 6,97

Espiritual 5,9

Social 4,7

Psicológica 5

que os doentes mobilizam a sua força interior ou fé na 
esperança da cura.

O valor mais baixo de bem-estar psicológico, no 
grupo de doentes ambulatório, pode ser explicado pelo 
medo sempre constante da recaída e pela dificuldade 
em retomar a normalidade prévia à doença. Enquanto 
que o valor mais baixo de bem-estar social, no grupo 
ambulatório, pode estar relacionado com a dificulda-
de em retomar os papéis e relações sociais devido, por 
exemplo, a alterações da aparência física, situação eco-
nómica, relações afectivas, sexuais ou profissionais. 

Em relação ao Afecto Positivo encontramos 
diferenças com significado estatístico (p=0,02), com 
o grupo ambulatório a apresentar resultados mais ele-
vados de afecto positivo do eu o grupo internado. O 
TMO representa uma segunda oportunidade de vida e 
a possibilidade de reorganizar as prioridades da vida. A 
felicidade de poder contar com uma 2ª oportunidade é 
por si só motivadora de uma atitude positiva em relação 
à vida que permite à pessoa a possibilidade de se adap-
tar à vida de modo a evidenciar mais atitudes positivas 
tais como alegria e interesse pela vida, que impelem o 
doente na busca da felicidade, relegando para segundo 
plano os efeitos secundários do tratamento.

Análise comparativa da Versão II (Quadro 4)
Na análise comparativa da Versão II voltamos a não 

encontrar diferenças com significado estatístico na to-

Quadro 3 - Comparação da QdV dos dois gru-
pos de doentes
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talidade da escala. O grupo de comparação apresenta 
médias mais altas de QdV e a diferença entre os grupos 
doentes mantém-se, com o grupo de doentes interna-
dos a apresentar média de QdV mais alta.

Estes resultados apontam para níveis de QdV dos 
grupos de doentes semelhantes à população sem doen-
ça, sendo, no entanto, explicados por diferentes valores 
das várias dimensões.

Encontramos diferenças com significado estatístico 
unicamente quando comparamos a dimensão física nos 
três grupos, com o grupo de comparação a apresentar 
valor mais alto, estatisticamente significativo (p=0,02), 
que o grupo de doentes internados. Realçamos que a 
dimensão espiritual é a que concorre em último lugar 
na totalidade do valor das dimensões da QdV no grupo 
de comparação, o que reforça a teoria de que a força 
interior, a fé ou a esperança na cura representam uma 
mais valia nos grupos de doentes.

Em relação à variável Saúde Mental encontramos 
valores significativamente inferiores no grupo de do-
entes internados (p=0,01), quando comparados com 
os grupos ambulatórios e de comparação, o que parece 
óbvio tendo em conta o sofrimento psicológico asso-
ciado à doença e à terapêutica.

Os grupos ambulatório e de comparação apresen-
tam valores estatísticos significativamente mais altos de 
Afecto Positivo (p=0,01) em relação ao grupo inter-

nado. Tal como na comparação da Versão I os doentes 
em ambulatório e os sem doença evidenciam mais ati-
tudes positivas, possivelmente relacionadas com a feli-
cidade de estar vivo, geradora, por si só, de sentimentos 
de Felicidade para com a vida. 

Em relação ao Afecto Positivo o grupo ambula-
tório evidencia valores com significado estatístico mais 
elevado (p=0,03), que os doentes do grupo de compa-
ração, o que nos parece razoável uma vez que o grupo 
ambulatório lida com a possibilidade de recaída e se-
quelas do tratamento.

Em relação à utilidade de preencher este questio-
nário encontramos médias altas de satisfação; para um 
máximo de 10 obtivemos 7,47 no grupo internado e 
7,63 para o grupo ambulatório. Acreditamos que pre-
encher este questionário pode ter ajudado as pessoas a 
consciencializar que apesar de todos os condicionantes 
da doença e do tratamento gozavam de uma boa QdV.

Inquirimos ainda os dois grupos em relação ao 
aconselhamento de um TMO a um familiar ou amigo e 
obtivemos respostas de 9 e 9,57 para um máximo de 10 
nos grupos internados e ambulatório respectivamente. 
Estes resultados reforçam a teoria de que os doentes de-
positam uma enorme esperança na cura com o TMO.

IV. CONCLUSÃO
Concordamos,
Com a definição da OMS (1994) na qual “QdV 

é uma percepção individual (…)”, com Molassio-
tis (1998) “O doente deve ser o próprio a julgar a sua 
QdV”; com McCray (2000) na qual os doentes (…) 
“toleram uma dificuldade grave e continuam a sentir-
se afortunados por receberem terapêutica” e com Cou-
vreur (2001) “O doente pode ser ajudado a viver com 
QdV apesar de não ter as condições consideradas ideais.”

Concluímos que o TMO é um tratamento cheio 
de esperança, esperança na cura e numa vida melhor e 
que apesar da complexidade do tratamento e dos seus 
efeitos secundários significa uma segunda oportunida-
de de vida para o doente que vale a pena viver. Como 
enfermeira, esta é uma perspectiva interessante que 
deve ser valorada no cuidar diário ao doente submetido 
a TMO, nas várias etapas do tratamento. 

QUALIDADE DE VIDA

sem diferenças estatísticas
significativas

QdV do dte Internado 6,4

Social 7,4

QdV grupo comparação 7

Espiritual 6,7

Psicológica 6,1

Física 5,7

QdV do dte Ambulatório 6,1

Social 7,3

Psicológica 7,2

Física 7,1

Espiritual 6,4

Social 6,5

Psicológica 6,3

Física 5,8

Espiritual 5,9

Quadro 4 -  comparação da QdV dos dois gru-
pos de doentes
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