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SAQ 
Severe Asthma 

Questionnaire 

(Quality of Life) 

Instruções para o cálculo da pontuação do 
questionário SAQ 

 

 
Informação geral 

 
O questionário SAQ é composto por duas partes. 
 
(a) o questionário de 16 itens que avalia o impacto da doença, 
nas últimas duas semanas, em 16 áreas diferentes da vida 
quotidiana, relevantes para os doentes com asma grave. Os 
doentes respondem a cada item indicando o quanto a doença 
tornou difícil cada área da vida quotidiana reportada, 
usando uma escala de 7 pontos. 
 
(b) três escalas que avaliam a qualidade de vida global: a 
primeira avalia a qualidade de vida global durante as últimas 
duas semanas e as restantes duas avaliam a qualidade de vida 
durante o melhor e o pior mês do último ano. Estas escalas são 
baseadas no Questionário Global de Qualidade 
de Vida (Global Quality of Life Questionnaire - GQoL). O GQoL 
utiliza uma escala de Borg no seu formato escrito. As escalas de 
Borg têm sido consideradas mais fiáveis que outras escalas 
categóricas ou visuais análogas.  
 
O SAQ produz duas pontuações, uma pontuação total e uma 
pontuação da qualidade de vida global.  
 

A pontuação total das duas últimas semanas é a média das 

pontuações obtidas para cada um dos 16 itens que compõem a 

primeira parte do questionário. Para cada item, o doente pode 

obter uma pontuação que varia de 1 a 7. 
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Procedimento para cálculo da pontuação total e gestão de 

dados ausentes 

Se o doente respondeu a todas as questões, é necessário 

adicionar as pontuações obtidas em cada questão e depois 

dividir por 16. 

 

Caso o doente não tenha respondido à questão 5, é 

necessário adicionar as pontuações obtidas nas restantes 15 

questões e depois dividir por 15.  

 

Se o doente não respondeu a 2 ou mais questões, excetuando a 

questão 5, o questionário é considerado inválido. 

 

A pontuação da qualidade de vida global durante as últimas 

duas semanas corresponde ao número indicado pelo doente no 

primeiro quadro.  

 
Nota: As respostas indicados pelo doente para o melhor mês e 

o pior mês não devem ser utilizadas para calcular uma 

pontuação. Essas respostas podem ser utilizadas de duas 

maneiras: 

(a) na prática clínica de forma a fornecer um quadro 

clínico mais completo da asma do doente.  

(b) em ensaios clínicos como um método para detetar 

uma mudança de resposta (por exemplo, doentes 

utilizam a mesma escala de diferentes formas em 

diferentes situações).  

 
Utilização repetida do questionário SAQ 

Se o SAQ é utilizado em mais do que uma situação e se se 

pretende efetuar uma comparação com a pontuação inicial, 

quando na primeira utilização do SAQ não consta resposta para 

o item 5, a pontuação relativa a este item deve ser eliminado de 

qualquer análise de resultados subsequentes, de modo a que a 

pontuação do SAQ seja sempre calculada com base em 15 

itens. Com efeito, se o doente começou a trabalhar devido a 

uma melhoria da sua condição clínica em resposta ao 

tratamento, mas experiencia dificuldade em trabalhar, evitar 
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remover a pontuação do item na utilização posterior do 

questionário, pois pode resultar em falsos negativos na 

comparação entre a pontuação inicial e as pontuações 

subsequentes.  

 

Se as pontuações para o melhor mês e para o pior mês 

mudarem ao longo do tempo, isso indica uma mudança de 

resposta. Encontram-se em curso estudos para determinar o 

que fazer em caso de mudança de resposta e para determinar a 

diferença mínima considerada relevante. 

 

Minimum Clinically Important Difference (MCID)  

Dados preliminares indicam um MCID (ou seja, a menor 

diferença de pontuação que os doentes percecionam como 

clinicamente significativa) de 0,46 para a pontuação total do 

SAQ e de 6 para a pontuação da qualidade de vida global. 

Estudos subsequentes confirmarão ou modificarão essas 

pontuações. 


