
Pacientes idosos com MP apresentaram 
diferenças significativas entre a classe 
funcional NYHA 1 e NYHA 2 classes 
funcional para o domínio da mobilidade e 
EQ-VAS. Desenvolvido por Editorial 
Manager® e ProduXion Manager® da Aries 
Systems Corporation Pacientes idosos com 
MP avaliados pelo SF-36 apresentaram 
médias mais altas nas áreas de vitalidade, 
estado geral de saúde e dor em 
comparação com idosos sem MP. 
Diferentes análises foram observadas no 
domínio aspectos físicos. A análise do PCS 
e MCS do SF-36, bem como a pontuação 
média da EQoL e a média O escore 
EQ-EVA não mostrou diferenças 
estatisticamente significantes entre os 
idosos com PM pacientes e idosos não-PM.

OBJETIVO

RESULTADOS
O estudo abrangeu um total de 254 
idosos, 150 idosos sem MP e 104 
pacientes idosos com MP. A distribuição 
das respostas aos 5 domínios do 
EQ-5D foi semelhante entre os 2 grupos 
analisados. A análise dos escores 
EQ-EVA não mostra diferença 
estatisticamente significante entre os 
dois grupos. As diferenças estatísticas 
dentro da variável sexo no grupo de 
idosos com MP foram significativos para 
os domínios mobilidade, atividades 
habituais e ansiedade / depressão, bem 
como quanto à pontuação média do 
utilitário EQoL e para o EQ-VAS.

Um estudo observacional transversal, 
quantitativo e analítico foi realizado com 
um grupo de idosos com MP e com um 
grupo de idosos que não apresentavam 
PM. Os dados demográficos foram 
coletados através de um questionário 
desenvolvido pelos pesquisadores. As 
informações sobre a QVRS foram 
obtidas com o EQ-5D e SF-36 
instrumentos.

O SF-36 demonstrou que pacientes idosos 
com MP apresentaram QVRS semelhante 
ou maior que pacientes idosos sem MP. Os 
resultados do EQ-5D não mostraram 
diferenças significativas quanto ao implante 
de MP e QVRS entre os dois grupos de 
idosos do estudo. 
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Análise comparativa entre os questionários de 
qualidade de vida -EQ5D e SF-36 aplicados a 

pacientes idosos com marca passo

METODOLOGIA

Este estudo avaliou a percepção de 
qualidade de vida relacionada à saúde 
(QVRS) de idosos com MP, 
comparando-os com pacientes sem 
MP, aplicando dois questionários 
genéricos de qualidade de vida: EQ-5D 
e SF-36.


