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Para Ricardo e
minhas filhas Sofia e Letícia

...ninguém sabe de onde
nem a hora,
tudo está preparado
e não há melhor salão, tudo disposto
ao passageiro acontecimento.
A espuma está disposta
como uma alfombra fina,
tecida com estrelas,
mais distante o azul,
o verde, o movimento ultramarinho,
tudo espera.
e aberto o rochedo,
lavado, limpo, eterno,
espalhado na areia
como um cordão de castelos
como um cordão de torres.
Tudo está disposto...

Pablo Neruda
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RESUMO
Bastos MSCBO. Validação do questionário de angina da OMS na sua versão curta
utilizando como padrão ouro o teste de esforço e o ecocardiograma sob estresse
farmacológico [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2010. 105p.
OBJETIVO: Avaliar a validade da versão curta do questionário de angina da
OMS/Rose em português, em adultos de 40 a 74 anos, moradores do Butantã, área
de referência do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, Brasil usando
como padrão-ouro o teste ergométrico e o ecocardiograma sob estresse
farmacológico. Analisar ainda se a associação do questionário de dispnéia da
American Thoracic Society ao questionário de angina da OMS/Rose altera a
sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN), a
razão de verossimilhança positiva (RVP) e negativa (RVN). MÉTODOS: A versão
curta do questionário de angina, traduzida e adaptada para o português, consiste
das três primeiras perguntas que caracterizam dor no peito aos esforços e foi
aplicada a 116 pessoas classificadas como de baixo e alto risco, de acordo com o
escore de Framingham, utilizando como padrão-ouro o teste ergométrico Em um
subgrupo de 74 participantes foi utilizado o ecocardiograma sob estresse
farmacológico como padrão-ouro. Foram calculados a sensibilidade, especificidade,
acurácia, VPP, VPN, RVP, RVN.. O PRIME-MD foi usado para diagnóstico de
ansiedade e depressão. Utilizou-se o questionário de dispnéia da American
Thoracic Society (ATS) traduzido RESULTADOS: A frequência de angina foi de
8,7%, similar a outros estudos e, de isquemia 4,8% semelhante à população geral
do município de São Paulo. Dentre 126 participantes, 116 pessoas apresentaram
um teste de esforço conclusivo, sendo 44 do grupo de alto risco, escore de
Framingham médio 9,3 (2,5) com idade média 53,6 (7,0) anos, mais altos quando
comparados aos 72 do grupo de baixo risco com escore de 3,3 (3,0) (p=0,000) e
idade 49,2 (7,3) anos (p=0,002). No grupo de baixo risco ocorreu a maioria dos
casos de isquemia. Dos 126 participantes, 88 foram submetidos ao ecocardiograma
sob estresse e ele foi conclusivo em 74, 29 pessoas no grupo de alto risco
apresentaram um escore médio de Framingham de 9.4 (2.7) e 45 do grupo de baixo
risco com escore de 3.4 (3.4) (p=0.000).O questionário de angina comparado ao
teste ergométrico apresentou sensibilidade de 25,0%, especificidade de 92,0%,
acurácia de 89,7%, VPP de 10,0%, VPN de 97,2%, RVP de 3,1 e RVN de 0,82. Não
houve nenhum caso de isquemia ao ecocardiograma sob estresse associado ao
questionário de angina positivo. A freqüência de ansiedade foi 18,3% e de
depressão 13,5% mas, houve associação entre presença de depressão ou
ansiedade definida pelo questionário com presença de angina avaliada pelo
questionário de angina da OMS/Rose (p=0,076). Nenhum participante com dispnéia
apresentou sinais de isquemia aos exames. CONCLUSÃO: A versão curta do
questionário de angina traduzida para o português tem parâmetros de qualidade de
teste similar aos encontrados em outros estudos em amostras maiores, ou seja,
baixa sensibilidade e alta especificidade, e sua utilização depende dos objetivos do
estudo. Os transtornos mentais estudados se associaram com a positividade ao
questionário de angina. Dispnéia não foi um sintoma equivalente de isquemia
miocárdica na amostra estudada.
Descritores: 1.Estudos de validação 2.Questionários 3.Angina pectoris 4.Isquêmia
miocárdica
5.Doenças cardiovasculares
6.Sensibilidade e especificidade

SUMMARY
Bastos MSCBO. Validation of the angina questionnaire of the oms on the short
version using as gold standard the exercise treadmill test and the pharmacological
stress echocardiography [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo; 2010. 105p
OBJECTIVE: To assess the validity of the short version of the WHO/Rose angina
questionnaire in Portuguese, applied to adults aged 40-74 years, living at Butantã,
reference area of the Hospital Universitário - Universidade de São Paulo, in Brazil
using exercise treadmill test and pharmacological stress echocardiography as gold
standard. To analyze if the association of the American Thoracic Society (ATS)
dyspnea questionnaire to the WHO/Rose angina questionnaire modifies de
sensitivity, specificity, accuracy, positive (PPV) and negative (NPV) predictive
values, positive (PLR) and negative (NLR) likelihood ratios. METHODS: The short
version of the angina questionnaire adapted and translated into Portuguese has
three first questions to characterize exertional chest pain. It was applied to 116
individuals classified into low- and high-risks groups according to the Framingham
score, using the exercise treadmill test as the gold standard. Pharmacological stress
echocardiography was used as the gold standard in a group of 74 participants.
Sensibility, specificity, accuracy, PPV, NPV, PLR and NLR were calculated. The
PRIME-MD was used to diagnose anxiety and depression. The translated version of
the dyspnea questionnaire of the American Thoracic Society (ATS) was also
employed. RESULTS: The frequency of angina was 8.7%, similar to that found in
other studies, and of 4.8% for ischemia, which is similar to the general population of
the city of Sao Paulo. Among 126 participants, 116 individuals had a conclusive
exercise treadmill test; 44 subjects in the high-risk group had a mean Framingham
score of 9.3 (2.5) and mean age of 53.6 (7.0) years – these figures are higher as
compared to 72 individuals of the low-risk group, with a score of 3.3 (3.0) (p=0.000)
and mean age of 49.2 (7.3) years (p=0.002). Most cases of ischemia were in the
low-risk group. Out of 126 participants, 88 were submitted to the stress
echocardiography and it was conclusive in 74, 29 subjects in the high-risk group had
a mean Framingham score of 9.4 (2.7) and 45 of the low-risk group had a score of
3.4 (3.4) (p=0.000). The angina questionnaire was compared to the exercise
treadmill test and presented sensibility of 25.0%, specificity of 92.0%, accuracy of
89.7%, PPV of 10.0%, NPV of 97.2%, PLR of 3.1 and NLR of 0.82. There was no
case of ischemia on stress echocardiography associated to a positive angina
questionnaire. The frequency of anxiety was 18.3% and of depression was 13.5%,
there was association among presence of the depression and anxiety as
questionnaire defined with angina presence the assessed by the OMS/Rose angina
questionnaire (p=0.076). No participant with dyspnea presented signs of ischemia
on exams. CONCLUSION: The short version of the angina questionnaire translated
into Portuguese has quality parameters of test that are similar to those of other
studies with larger samples, that is, low sensibility and high specificity and its
utilization depends on the study objectives. The mental disorders assessed were
associated with positive angina questionnaire. Dyspnea was not a myocardial
ischemia equivalent symptom in studied sample.
Key words: 1.Validation studies 2. Questionnaire 3. Angina pectoris 4. Miocardic
ischemic 5. Cardiovascular disease 6 Sensibility, specificity
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