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RESUMO 
  
  
A  hemofilia  é  uma  condição  potencialmente  incapacitante,  cujo  tratamento  
está  associado  a  elevados  custos  financeiros.  Os  portadores  dessa  
coagulopatia  apresentam  alta  carga  de  morbidade  devido  ao  desenvolvimento  
precoce  de  artropatia  hemofílica.  A  avaliação  da  qualidade  de  vida  
relacionada  à  saúde  representa as perspectivas do paciente sobre o impacto 
causado em sua vida pela  doença e pelo  tratamento. O objetivo do presente 
estudo  foi mensurar a qualidade  de vida relacionada à saúde em portadores de 
hemofilia e identificar fatores clínicos,  demográficos  e  socioeconômicos  
associados.  De  caráter  observacional  e  delineamento transversal, a pesquisa 
avaliou 39 portadores de hemofilia entre maio  e  novembro  de  2011.  Foram  
incluídos  pacientes  do  sexo  masculino,  com  idade  maior ou  igual a 18 anos e 
diagnóstico de hemofilia congênita, cujo  tratamento de  demanda  estivesse  
vinculado ao Hemocentro  de  Juiz  de Fora. Foram aplicados  o  Haem-A-QoL, 
questionário específico e  validado para a avaliação da qualidade de  vida  
relacionada  à  saúde  e  um  questionário  semiestruturado  para  obtenção  de  
dados socioeconômicos e autoavaliação de saúde. Os dados clínicos, assim como  
registros  de  alterações  ortopédicas  estruturais  e  funcionais  avaliadas  através  
da  Escala de Exame Físico da Federação Mundial de Hemofilia (WFH-PE) e do 
Escore  de  Independência  Funcional  em Hemofilia  (FISH),  respectivamente,   
foram  obtidos  dos prontuários médicos. Os dados  foram processados em banco 
de dados criado  por meio  do  software  Statistical  Package  for  the  Social  
Sciences  (SPSS),  versão 15.0, sendo o nível de significância do estudo de 5%. A 
correlação de Spearman foi  utilizada  entre  os  escores WFH-PE,  FISH  e  
Haem-A-QoL.  Na  análise  bivariada,  foram  utilizados  os  testes  U  de  Mann 
Whitney  e  Kruskal-Wallis  para  verificar  a  associação  de  cada  variável  
independente  com  o  escore  de  qualidade  de  vida  relacionada  à  saúde. Uma  
análise  de  regressão  linear múltipla  foi  conduzida  para  estimar  o  nível  de  
significância  para  cada  variável,  com  a  utilização  do  método  backward  de  
eliminação  de  variáveis,  em  que  as  variáveis  com  p  <  0,10  foram  retidas.  A 
média  do  Haem-A-QoL  foi  35,55. Os  domínios mais  prejudicados  entre  
portadores de hemofilia grave ou moderada foram “Esportes e lazer” e “Saúde 
física”  e  o  domínio  que  apresentou  menor  comprometimento  foi  
“Relacionamentos  e  sexualidade”. Entre portadores da  forma  leve da  
coagulopatia, o pior  desempenho foi  na  dimensão  “Enfrentamento”.  A  
prevalência  de  artropatia  foi  alta  (69,2%),  enquanto  a  realização  de  
fisioterapia  foi  baixa  (20,5%).  A  média  da  Escala  de  Exame Físico  foi 16,87 e 
a média do escore de  independência  funcional  foi 25,64.  Não  houve  diferença  
estatisticamente  significativa  entre  a média  do  Haem-A-QoL  dos portadores de 
hemofilia grave e dos portadores de hemofilia moderada  (14,67  versus  17,25,  p 
=  0,42),  assim  como  entre  a média  dos  escores WFH-PE  (15,47  versus 
16,50, p = 0,75) e FISH  (16,37 versus 15,66, p = 0,82). Ambas as escalas,  WFH-
PE e FISH, apresentaram boa correlação com o escore de qualidade de vida  
relacionada à  saúde dos pacientes  (r = 0,634, p < 0,001 e  r =  - 0,623, p < 0,001,  
respectivamente). Acredita-se ser possível melhorar a qualidade de vida 
relacionada à  saúde  dos  portadores  de  hemofilia  a  partir  de  investimentos  na  
prevenção  de  lesões articulares e em medidas de reabilitação.   
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