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RESUMO 
 
Garcia LFS. Tradução e validação do instrumento Pediatric Quality of Life 

InventoryTM 3.0 Type 1 Diabetes Module para a língua portuguesa do Brasil 

[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2017. 

 

A Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) tem se tornado essencial 

na avaliação do impacto das doenças crônicas na vida dos pacientes, 

levando ao desenvolvimento de vários instrumentos de medida. Entretanto, 

até o momento, nenhum deles englobava crianças menores de 11 anos 

portadoras de diabetes mellitus tipo 1 (DM1), na língua portuguesa do Brasil. 

Este estudo teve como objetivos produzir uma versão do questionário 

Pediatric Quality of Life Inventory™3.0 Type 1 Diabetes Module (PedsQLTM 

3.0 Diabetes Module) para a língua portuguesa do Brasil, que fosse 

conceitualmente equivalente à versão original em inglês, e proceder à sua 

validação linguística numa população pediátrica brasileira portadora de DM1 

e seus pais ou cuidadores. MÉTODOS: A tradução do instrumento foi 

realizada conforme a metodologia proposta pelos idealizadores do 

questionário PedsQLTM 3.0 Diabetes Module.  A validação linguística seguiu 

as seguintes fases: 1. Tradução; 2. Retro tradução; 3. Entrevistas cognitivas; 

4. Estudo de campo. O questionário foi aplicado a 127 portadores de DM1, 

entre 2 e 18 anos de idade, mas destes, apenas 108 crianças e 

adolescentes com seus pais ou cuidadores preencheram todas as questões 

da versão traduzida na língua portuguesa do Brasil. A confiabilidade desta 

versão denominada PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes foi avaliada pelas 

seguintes análises: consistência interna, confiabilidade teste-reteste e 

validade concorrente. RESULTADOS: O coeficiente alfa de Cronbach para o 

total da escala do questionário das crianças/adolescentes (α=0,85) e seus 

pais/cuidadores (α=0,82) excedeu o mínimo recomendado 0,70 para 

comparação entre grupos. Na confiabilidade do teste-reteste dos 

questionários respondidos pelos pais/cuidadores das crianças de 2 a 18 

anos, os resultados demonstraram correlações positivas, estatisticamente 



 
 

significativas, de média a grande associação com exceção do domínio 

comunicação na faixa etária de 2 a 4 anos. Nos questionários para 

autoavaliação das crianças/adolescentes de 5 a 18 anos com exceção do 

domínio preocupações, observou-se uma correlação positiva, média e 

estatisticamente significativa para todos os escores entre os dois momentos 

de avaliação.  Houve correlação positiva e estatisticamente significativa 

entre os escores totais das escalas dos questionários PedsQLTM 3.0 Módulo 

Diabetes e o Questionário pediátrico sobre qualidade de vida Versão 4.0 – 

Português (Brasil). Na comparação entre os escores totais obtidos por 

pais/cuidadores e crianças/adolescentes, houve uma correlação positiva, 

pequena e significativa. Não houve correlações estatisticamente 

significativas entre os níveis de hemoglobina glicada e os escores obtidos 

nos questionários respondidos pelos pacientes e seus pais/cuidadores. 

CONCLUSÃO: As análises do instrumento PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes 

demonstraram propriedades psicométricas adequadas em termos de 

confiabilidade e validade quando aplicado nessa amostra de 

crianças/adolescentes brasileiros portadores de DM tipo 1 e seus 

cuidadores. 

 

 

 

Descritores: estudos de validação; qualidade de vida; diabetes mellitus; 

criança; adolescente 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUMMARY 

Garcia LFS. Translation and validation of the Pediatric Quality of Life 

Inventory™ 3.0 Type 1 Diabetes Module into portuguese language of Brazil 

[Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2017. 

 

Quality of Life Related to Health (HRQoL) has become essential in assessing 

the impact of chronic diseases on patients, leading to the development of 

several measurement instruments. However, to date, none of them included 

children under 11 years of age with type 1 diabetes mellitus (DM1) in the 

Portuguese language of Brazil. This study aimed to produce a version of the 

Pediatric Quality of Life Inventory ™ 3.0 Type 1 Diabetes Module (PedsQLTM 

3.0 Diabetes Module) into Portuguese language of Brazil, which is 

conceptually equivalent to the original English version, and validate it in a 

Brazilian pediatric population with DM1 and their parents or caregivers. 

METHODS: The instrument translation was performed according to the 

methodology proposed by the authors of the PedsQLTM 3.0 Diabetes Module. 

The linguistic validation followed the following phases: 1. Forward translation; 

2. Backward translation; 3. Patient testing; 4. Proofreading and finalization. 

The questionnaire was applied to 127 DM1 patients, between 2 and 18 years 

of age, but of these, only 108 children and adolescents with their parents or 

caregivers filled out all questions of the translated version in the Portuguese 

language of Brazil, which was called “PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes”. Its 

reliability was evaluated by the following analyzes: internal consistency, test-

retest reliability and concurrent validity. RESULTS: Cronbach's alpha 

coefficient for child/adolescent self-report (α = 0.85) and parent proxy-report 

(α = 0.82) exceeded the recommended minimum of 0.70 for comparison 

between groups. In the test-retest reliability of parent proxy-report of children 

aged 2 to 18 years, the results showed statistically significant positive, from 

medium to high correlations, except for the communication domain in the age 

group of 2 to 4 years. In the child/adolescent self-report (5 to 18 years old), 

except for the worry domain, a positive, medium and statistically significant 



 
 

correlation was observed for all scores between the two assessment phases. 

There was a positive and statistically significant correlation between the total 

scales of the “PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes” and the “Pediatric Quality of 

Life Questionnaire version 4.0 - Portuguese (Brazil)”. In the comparison 

between the total scores obtained by parents/caregivers and 

children/adolescents reports, there was a positive, low but significant 

correlation. There were no statistically significant correlations between 

glycated hemoglobin levels and scores obtained in questionnaires answered 

by patients and their parents/caregivers. CONCLUSION: The reliability and 

concurrent validity analyzes of “PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes” 

demonstrated adequate psychometric properties when applied in this sample 

of Brazilian children with type 1 DM and their caregivers. 

 

 

 

Descriptors: validation studies; quality of life; diabetes mellitus; child; 

adolescent. 
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1. Introdução 

 

O diabetes mellitus (DM) é definido como um grupo de doenças 

metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, resultante de defeitos na 

secreção de insulina e/ou em sua ação1.  A classificação proposta pela 

Associação Americana de Diabetes (ADA) inclui 4 categorias2: diabetes 

mellitus tipo 1 (DM1), diabetes mellitus tipo 2 (DM2), diabetes gestacional e 

outros tipos específicos de diabetes (monogênico, associado a outras 

doenças e a drogas). Ainda existem duas categorias, referidas como pré-

diabetes, que são a glicemia de jejum alterada e a tolerância à glicose 

diminuída. Essas categorias não são entidades clínicas, mas fatores de risco 

para o desenvolvimento do DM e de doenças cardiovasculares (DCV) 1,2. 

O DM1, classe mais prevalente na infância, resulta da destruição das 

células beta do pâncreas, usualmente por processo autoimune (forma 

autoimune; tipo 1A) ou menos comumente de causa desconhecida (forma 

idiopática; tipo 1B). Inúmeros fatores genéticos e ambientais contribuem 

para a ativação imunológica que desencadeia esse processo destrutivo. O 

indivíduo com determinada genotipagem de antígenos leucocitários 

humanos (HLA) – HLA-DR3 e DR4 – e pelo menos dois anticorpos 

específicos (autoanticorpos anti-insulina (anti-IAA), antitransportador do 

zinco 8, autoanticorpos antidescarboxilase do ácido glutâmico [anti-GAD], 

antiilhota e autoanticorpos antitirosina fosfatase [anti-IA2]) apresenta fortes 

evidências de já estar no período pré-clínico da doença, praticamente 

assintomático e de duração indeterminada. Os anticorpos estão presentes 

em 85-90% dos indivíduos quando a hiperglicemia é inicialmente detectada3.  

A análise do conjunto de dados presentes em registros internacionais 

permitiu estimar um aumento global de 3,0% ao ano na taxa de incidência do 

DM1 em menores de 15 anos, no período de 1960 a 1996, sendo 

relativamente mais elevado em países de baixa incidência da doença, 

sugerindo que esteja havendo uma alteração na penetrância dos genes de 
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suscetibilidade, possivelmente determinada por interações com fatores 

ambientais ainda desconhecidos4. Evidências mais recentes sugerem que as 

taxas de incidência do DM1 não estejam aumentando nas faixas etárias 

mais velhas, mas estaria ocorrendo um aumento do número de casos 

diagnosticados em crianças mais novas5, 6,7. 

A prevalência global do DM1 é estimada em cerca de 0,3 a 0,4% 8. A 

International Diabetes Federation (IDF) tem realizado estimativas da 

prevalência do DM no mundo desde 2000, observando um grande aumento 

nesses números, com significativas variações regionais9. O atlas do 

Diabetes-2015 da IDF estima que, anualmente, cerca de 86000 crianças 

menores de 15 anos desenvolvem DM1 no mundo, com um total de 

aproximadamente 542000 crianças portadoras da doença; entre os 10 

países com maior número de crianças com DM1, o Brasil ocuparia a terceira 

posição com 30900 casos 10. 

O DM1 apresenta complicações microvasculares como retinopatia, 

nefropatia e neuropatia periférica; e macrovasculares como a doença 

cardiovascular no longo prazo 11. O Diabetes Control and Complications Trial 

(DCCT), estudo multicêntrico realizado entre 1983 e 1993 com 1441 

portadores de DM1, demonstrou que o controle intensivo do diabetes pode 

melhorar o controle metabólico e diminuir os riscos destas complicações11,12. 

O manejo diário da DM1 apresenta inúmeros desafios como múltiplas 

injeções de insulina, monitoramento frequente da glicemia e dos horários 

das refeições, prática regular de exercícios físicos, contato frequente com os 

profissionais de saúde. Pacientes recém-diagnosticados com DM1 

enfrentam momentos estressantes quando se deparam com a necessidade 

de mudança brusca do estilo de vida e com a possibilidade de complicações 

incapacitantes que os coloquem em risco de morte12,13. O mesmo acontece 

com o adolescente, que se encontra numa fase de consolidação da 

personalidade, buscando sempre restabelecer seus limites, com o 

sentimento de ambivalência entre fazer o que deseja e aquilo que deveria 



4 
 

fazer. Uma doença que implique em limitações termina por resultar em um 

complicador e gerador de conflitos 14,15. 

O impacto de uma doença crônica sobre a família pode ocorrer nas 

esferas comportamental, somática, social e financeira. Famílias estruturadas 

e organizadas podem fornecer um ambiente mais favorável para as 

necessidades da criança e do adolescente com diabetes, pois o próprio 

tratamento exige controle e organização 15,16. Além disso, o risco de 

depressão, ansiedade e distúrbios alimentares é mais frequente nessa 

população 12,17. 

O manejo intensivo do diabetes interfere com o estilo de vida normal, 

tendo um possível efeito na qualidade de vida dos pacientes, especialmente 

em crianças e adolescentes com DM1. Historicamente, estudos sobre 

tratamento do diabetes sempre enfocaram o controle metabólico como 

principal indicador de qualidade do cuidado com a doença. Nas últimas 

décadas, porém, estudos mostraram que a auto percepção da qualidade de 

vida também é uma medida válida para aferir cuidado12, 17-21. 

Em 1948, a Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs uma nova 

definição para saúde, passando a ser tratada não só como ausência de 

doença ou enfermidade, mas também pela presença de bem-estar físico, 

mental e social 20,22. Atualmente, a saúde abrange desde aspectos negativos 

da vida, como a própria morte, até os aspectos mais positivos, como a 

capacidade funcional plena e o bem-estar23. 

A última década evidenciou um aumento notável no interesse em 

questões de qualidade de vida 20,24-28. O termo qualidade de vida foi referido 

na literatura médica aproximadamente 40 vezes no período de oito anos, 

entre 1966 e 1974, ao passo que entre 1986 e 1994 a referência ocorreu 

mais de 10.000 vezes 24. 

A “Qualidade de Vida Relacionada à Saúde” (QVRS) é um termo 

utilizado atualmente porque existem vários aspectos da vida que não cabem 

dentro do conceito de saúde como: liberdade, qualidade do meio ambiente e 
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renda. Apesar de a baixa renda, a falta de liberdade e a baixa qualidade do 

meio ambiente poderem prejudicar a saúde, estes problemas estão 

geralmente distantes da preocupação médica 23. A organização das ações 

de saúde a partir das necessidades do usuário/clientela é ainda pouco 

frequente na gestão dos serviços de saúde 29,30. 

A QVRS é importante para avaliar o impacto da doença crônica na 

vida dos pacientes, uma vez que medidas fisiológicas fornecem informações 

para clínicos, mas são de interesse limitado para os pacientes. Tais medidas 

têm correlação fraca com capacidade funcional e bem-estar, áreas pelas 

quais os pacientes são mais familiarizados e mostram mais interesse 23.   

Outra razão para se medir QVRS é o fato de que dois pacientes com 

as mesmas condições clínicas geralmente se comportam de maneiras 

completamente diferentes23. Dessa forma, a análise da QVRS torna-se 

interessante para a avaliação das intervenções clínicas tanto pelos 

pacientes, quanto pelos médicos e administradores de saúde19,23,27. Medidas 

de QVRS podem ser ideais para a comunicação médico-paciente, já que 

elas podem identificar, objetivamente, áreas de preocupação que poderão 

ser discutidas no momento da consulta 31. 

Na prática pediátrica, a comunicação pode ser um item chave, já que 

crianças pequenas não têm as habilidades linguísticas para expressar o que 

realmente estão sentindo. Por isso, medidas de QVRS que são específicas 

para cada estágio de desenvolvimento cognitivo da criança, podem revelar 

problemas que nem mesmo seus pais perceberiam 31. Portanto, seria ideal 

que tivéssemos uma medida de QVRS padronizada que detectasse 

preocupações físicas e psíquicas pelas perspectivas tanto das crianças 

quanto de seus responsáveis 31,32. 

Um estudo transversal, retrospectivo e multicêntrico realizado pelo 

Brazilian Type 1 Diabetes Study Group indicou que a QVRS de pessoas com 

diabetes mellitus tipo 1 no Brasil é significativamente mais baixa que aquela 

da Europa 33. 
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O Consenso 2014 da International Society for Pediatric and 

Adolescent Diabetes (ISPAD) recomenda a assistência à criança e ao 

adolescente portador de diabetes por uma equipe multidisciplinar constituída 

por um pediatra especializado em diabetes ou endocrinologia, uma 

enfermeira especialista em diabetes ou um enfermeiro educador, uma 

nutricionista, uma assistente social e um psicólogo com conhecimento em 

diabetes e doenças crônicas ressaltando a importância de a equipe 

reconhecer a família e a criança/adolescente como parte integrante da 

equipe de atendimento 34.  

 Os profissionais que gerenciam o cuidado à criança com diabetes 

devem dispor de recursos para desenvolverem uma comunicação clara que 

permita a identificação de elementos relevantes para a elaboração do projeto 

terapêutico, tanto os levantados por eles com base em seus conhecimentos, 

quanto os trazidos pelo paciente/família a partir de seus sofrimentos, 

expectativas, temores e desejos 35,36. Entre os profissionais de saúde que 

podem influenciar o sucesso dessas ações, o enfermeiro exerce um papel 

fundamental no cuidado e educação à criança e adolescente 36. 

Desta forma, mensurar QVRS na prática clínica pode resultar em 

benefícios como: facilitar a comunicação entre o paciente e a equipe de 

saúde, identificar preocupações físicas e psicossociais a partir das 

perspectivas dos pais e filhos, melhorar a satisfação do paciente, avaliar a 

eficácia do tratamento ou monitorar a evolução da doença e sintomas 

associados 31.  

Existem dois tipos de medidas de QVRS, as genéricas e as 

específicas. A grande vantagem da medida genérica de QVRS é que ela 

pode ser utilizada para diversas doenças e em qualquer população, 

independentemente da condição clínica estudada. Deste modo, pode-se 

comparar QVRS entre diferentes doenças e grupos, por isso é de grande 

interesse para políticas de saúde e tomadas de decisão terapêutica. Por 

outro lado, a vantagem da medida específica é promover uma maior 

identificação com o paciente, já que podemos incluir pontos importantes da 
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qualidade de vida relevantes para o indivíduo e sua doença em questão. O 

instrumento deve ser específico para a doença e população 

estudadas23,31,37. 

Para questionários de QVRS serem utilizados na clínica pediátrica, 

eles precisam demonstrar sua utilidade prática seguindo os seguintes 

critérios: 1) precisam ser breves, tendo confiabilidade e validade para 

proporcionar informação adequada e sem viés; 2) precisam ser bem 

desenhados para pais e crianças, de fácil interpretação e contagem de 

pontos; 3) precisam ser sensíveis a mudanças bruscas de atitude dos 

pacientes 31,37. 

De maneira geral, os instrumentos de QVRS são questionários 

constituídos por certo número de itens ou perguntas distribuídos numa série 

de domínios, também chamados de dimensões ou subescalas. Os domínios 

referem-se à área de comportamento que estamos tentando medir, como 

funcionamento físico, emocional e social 23,37,38.   

Há vários instrumentos específicos disponíveis para a avaliação da 

qualidade de vida em diabetes18. Entre eles podemos citar o Diabetes 

Quality of Life Measure (DQOL), desenvolvido em 1988 pelo grupo DCCT 

para pacientes com DM1 20,21 e posteriormente também utilizado para 

DM239. Voltado para o uso em adolescentes e adultos em diferentes tipos de 

tratamento para diabetes, o DQOL é composto por 46 questões que avaliam 

quatro domínios (satisfação, impacto, preocupação com a diabetes e 

preocupação social/vocacional)18. Este instrumento foi traduzido e validado 

para o português em 2008 40. 

Em 1991, Ingersoll e Marrrero refinaram este questionário para uso 

específico em jovens com diabetes. Esta ferramenta é semelhante ao 

DCCT-DQOL exceto pela retirada de questões não apropriadas para a 

idade, podendo então ser utilizada para crianças de 11 anos ou mais 12,41. O 

Diabetes Quality of Life for Youths (DQOLY) é um instrumento específico 

desenvolvido para avaliar a qualidade de vida de jovens com diabetes 
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mellitus tipo 1. O questionário consiste de 51 itens divididos nas subescalas 

ou domínios - Satisfação, Impacto e Preocupações -  com 17, 23 e 11 itens, 

respectivamente. Em 2008, este instrumento foi traduzido para língua 

portuguesa e validado para uso na população brasileira por Tatiana Novato e 

col. 42. No entanto, nenhum destes instrumentos supracitados engloba a 

faixa etária abaixo de 11 anos.  

A falta de um instrumento ideal de aferição de QVRS em crianças foi 

o motivo pelo qual Varni e col. elaboraram o instrumento Pediatric Quality of 

Life InventoryTM (PedsQL™)43, que incorpora tanto a medida genérica para 

doenças crônicas (PedsQL™ 4.0 Generic Core Scales), quanto a específica 

de QVRS em câncer, doenças reumatológicas, asma, doenças cardíacas, 

doenças neuromusculares e diabetes mellitus32,38.  

A medida genérica do PedsQL (PedsQL™ 4.0 Generic Core Scales), 

consiste em quatro domínios principais que incluem aspectos físico (oito 

itens), emocional (cinco itens), social (cinco itens) e escolar (cinco itens), 

com 23 questões no total. Composto de formulários paralelos de 

autoavaliação das crianças, adolescentes e questionários dos pais. A 

autoavaliação das crianças inclui as faixas etárias 5-7, 8-12 e 13-18 anos. O 

questionário dos pais inclui todas as faixas etárias, 2-4 (pré-escolar), 5-7 

(criança pequena), 8-12 (criança) e 13-18 (adolescente) anos, e avalia a 

percepção paterna da QVRS da criança ou adolescente. Os itens para cada 

um dos formulários são essencialmente similares, e diferem apenas em 

termos de linguagem adequada ao nível de desenvolvimento e do uso da 

primeira ou terceira pessoa. O questionário dos pais 2-4 (pré-escolar) do 

PedsQL™ 4.0 Generic Core Scales é composto por 21 questões no total, 

que diferentemente das demais faixas etárias contém três itens no domínio 

escolar. O questionário destinado às crianças com idade entre 5 e 7 anos 

apresenta três alternativas para cada questão, ou seja, “nunca” (0 = 100), 

“às vezes” (2 = 50) e “muitas vezes” (4 = 0) 38,44. Este instrumento 

[Questionário pediátrico sobre qualidade de vida Versão 4.0 – Português 
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(Brasil)] já foi traduzido e validado para a língua portuguesa por Denise 

Klatchoian e col. em 2008 44. 

Os resultados encontrados em uma amostra de 8.591 crianças e 

adolescentes com idades entre 5 e 16 anos nas quais foi aplicado o 

PedsQL™ 4.0 Generic Core Scales, demonstraram que crianças a partir de 

cinco anos de idade podem realizar o autorrelato da QVRS de forma 

confiável, quando for dado a oportunidade de fazê-lo com um instrumento 

apropriado para a idade45. Como até então não havia nenhum questionário 

válido e confiável que abrangesse pacientes diabéticos menores que 11 

anos, nem que fosse simples, breve e de fácil interpretação pelas crianças e 

seus responsáveis, Varni e cols., em 2003 19, validaram uma escala de 

QVRS específica para pacientes com DM1, englobando crianças e 

adolescentes de 2 a 18 anos e seus pais, denominada Pediatric Quality of 

Life Inventory™ 3.0 – Type 1 Diabetes Module ( PedsQL™ 3.0 Diabetes 

Module).  

A validação linguística e propriedades psicométricas de ambos os 

instrumentos em muitas outras línguas são bem documentadas 27,28,44, como 

também de uma versão eletrônica PedsQL™ (e-PedsQLTM) para pacientes 

com DM tipo 1 e DM tipo 2 foi demonstrada com sucesso 46. 

A natureza subjetiva da QVRS demanda uma necessidade de 

instrumentos confiáveis e válidos capazes de serem respondidos por 

pacientes pediátricos de uma faixa etária mais ampla possível. Entretanto, 

existem circunstâncias nas quais a criança é muito nova ou muito doente 

para completar um instrumento de QVRS; nesses casos serão necessários 

questionários que possam ser respondidos pelos pais. A importância de se 

avaliarem as perspectivas de pais e crianças, independentemente, é que 

muitas vezes elas são discordantes quanto ao cuidado de saúde, a 

qualidade do cuidado e a fatores de risco 25,31. 
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1.1 Justificativa 
 

Além da dificuldade de se encontrarem escalas de QVRS para 

crianças menores de 11 anos, nos deparamos também, com uma dificuldade 

maior, que é encontrar escalas de QVRS específicas para a população de 

crianças portadoras de DM1. Como mostrado acima, apesar de existirem 

instrumentos que avaliem qualidade de vida em DM, o instrumento 

PedsQL™3.0 Diabetes Module apresenta confiabilidade e validade na 

literatura, que abrange uma ampla faixa etária de crianças diabéticas, de 2 a 

18 anos, e de seus pais, sendo breve e de fácil entendimento19; entretanto 

ainda está indisponível uma versão em língua portuguesa do Brasil. 

 

 

1.2 Hipótese 
 

A tradução do instrumento PedsQLTM 3.0 Diabetes Module para a 

língua portuguesa do Brasil deverá apresentar as propriedades 

psicométricas necessárias para a sua validação numa população pediátrica 

brasileira portadora de DM1. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivos Gerais 
 

 Produzir uma versão do instrumento PedsQLTM 3.0 Diabetes Module 

para a língua portuguesa do Brasil que seja conceitualmente 

equivalente à versão original em inglês, de forma clara e de fácil 

entendimento. 

 Proceder à sua validação linguística numa população brasileira de 

crianças e adolescentes portadores de diabetes mellitus tipo 1 e seus 

pais ou cuidadores, possibilitando a avaliação da qualidade de vida 

associada especificamente a essa doença. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Avaliar a consistência interna da versão traduzida para a língua 

portuguesa do Brasil através da determinação da correlação 

interitens, como também de sua confiabilidade intra-observador 

(teste-reteste). 

 Determinar a validade concorrente através da análise de sua 

correlação com o resultado obtido na aplicação do Questionário 

pediátrico sobre qualidade de vida Versão 4.0 – Português 

(Brasil), com os níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) e da 

concordância entre as respostas obtidas nos questionários 

específicos para pais/cuidadores e crianças/adolescentes. 
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3. Desenho do Estudo 

 

Foi realizado um estudo transversal, descritivo e analítico de tradução 

e validação do instrumento PedsQLTM 3.0 Diabetes Module para a língua 

portuguesa do Brasil, na seguinte sequência: tradução, aplicação do 

questionário numa amostra de indivíduos e sua validação através da análise 

dos resultados (Figura 1). 

 

               Figura 1 – Desenho do estudo 
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4. Métodos 

 

O instrumento específico PedsQL™ 3.0 Diabetes Module é composto 

de questionários de auto avaliação da qualidade de vida pelas próprias 

crianças/adolescentes, pareados com questionários de avaliação da 

qualidade de vida das crianças/adolescentes pela visão de seus 

pais/cuidadores e contém 28 itens, classificados em cinco domínios ou 

subescalas, que abrangem:  

1. Sintomas do diabetes, com 11 questões específicas 

2. Barreiras ao tratamento (Tratamento I), com 4 questões específicas 

3. Adesão ao tratamento (Tratamento II), com 7 questões específicas 

4. Preocupações, com 3 questões específicas 

5. Comunicação, com 3 questões específicas 

Os questionários são subdivididos conforme a faixa etária dos pacientes em:   

1. Questionário para pais de crianças de 2 a 4 anos 

2. Questionário para pais de crianças de 5 a 7 anos 

3. Questionário para pais de crianças de 8 a 12 anos 

4. Questionário para pais de crianças de 13 a 18 anos 

5. Questionário para crianças de 5 a 7 anos 

6. Questionário para crianças de 8 a 12 anos 

7. Questionário para crianças de 13 a 18 anos 

Os itens para cada um dos formulários são essencialmente similares, 

diferindo apenas em termos de linguagem adequada ao nível de 

desenvolvimento e no modo de tratamento dos filhos nos questionários 

destinados aos pais 19,38. 

As instruções iniciais perguntam quanto cada item foi um problema 

durante o último mês, e os respondentes (pais/cuidadores e 

crianças/adolescentes de 8 a 18 anos) utilizam uma escala de respostas de 

cinco níveis (0 = nunca é um problema; 1 = quase nunca é um problema; 2 = 

algumas vezes é um problema; 3 = com frequência é um problema; 4 = 

quase sempre é um problema). Os itens são pontuados inversamente e 



17 
 

transpostos linearmente para uma escala de Likert de 0-100 (0 = 100, 1 = 

75, 2 = 50, 3 = 25, 4 = 0); assim, quanto maior o escore, melhor a QVRS19,38. 

O questionário destinado às crianças com idade entre 5 e 7 anos 

apresenta três alternativas para cada questão, ou seja, “nunca é um 

problema” (0 = 100), “às vezes é um problema” (2=50) e “muitas vezes é um 

problema” (4=0), com cada escolha da resposta ancorada a uma escala de 

faces composta por uma face feliz (nunca é um problema), uma face 

intermediária (às vezes é um problema) e uma face triste (muitas vezes é 

um problema) (Figura 2)19,38.  

 

 

                             Figura 2. Escala de Faces. Fonte: Varni JW et al. 
38 

 

 

 

4.1 Tradução Transcultural 
 

O processo de tradução transcultural do instrumento PedsQLTM 3.0  

Diabetes Module seguiu a metodologia usada normalmente na tradução e 

validação de instrumentos de QVRS47-50 em estreita colaboração contínua 

com Mapi Research Trust, em Lyon, na França e com o consentimento do 

autor Dr. J.W. Varni 51 (Anexo A). O Mapi Research Trust é uma organização 

sem fins lucrativos responsável pela distribuição do PedsQL™ 

internacionalmente. 

A validação linguística seguiu as seguintes fases: 

 

4.1.1Tradução 
 

Nunca 


 

Às vezes 
 

 

Muitas vezes 
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A língua original na qual o questionário PedsQL™ 3.0 Diabetes 

Module foi desenvolvido é chamada de língua fonte; a língua estrangeira 

para a qual o questionário foi traduzido é chamada língua alvo. Então, nesta 

etapa o questionário foi traduzido da língua fonte, o inglês para a língua alvo, 

o português do Brasil. 

Dois tradutores profissionais locais (iniciais: M.M.P.; B.F.L.) que têm o 

português do Brasil como língua nativa foram recrutados, além da 

participação dos pesquisadores. Desta forma, duas versões da tradução 

para o português do Brasil foram produzidas, independentemente, por cada 

um dos tradutores. Em seguida, ambos os tradutores e os pesquisadores 

discutiram sobre as versões, a fim de concordarem com uma versão única 

final dessa fase que deveria ser conceitualmente equivalente ao questionário 

original, utilizando-se uma linguagem coloquial e de fácil entendimento. Um 

relatório em inglês foi então produzido com informações sobre os tópicos 

que geraram discussões, contendo também a metodologia utilizada para a 

execução desta primeira versão, as instruções iniciais ao questionário e a 

versão final da primeira fase produzida. 

 

4.1.2 Tradução-reversa 
 

Um tradutor profissional local (iniciais: E.A.), cuja língua nativa é o 

inglês, realizou a tradução da primeira versão em português produzida na 

fase 1, novamente para o inglês, sem que tivesse acesso à versão original 

do questionário. A comparação entre o questionário original e a versão 

retraduzida foi realizada em uma reunião entre o tradutor e o pesquisador, 

para a detecção de mal-entendidos, erros de tradução e falta de acurácia na 

versão produzida na fase 1. Como na fase anterior, foi produzido um 

relatório em inglês sobre os pontos que foram discutidos, item por item, e 

como se chegou à segunda versão do questionário em língua portuguesa ao 

inglês. Este relatório foi enviado ao grupo responsável por sua produção, 
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liderado pelo Dr. J.W. Varni, para revisão de todos os tópicos, sanar mal-

entendidos, erros de tradução e falta de acurácia comparando a versão 

original em inglês com a versão retraduzida.  Nesta fase o autor do 

instrumento PedsQLTM 3.0 Diabetes Module não solicitou modificações na 

segunda versão do questionário produzindo-se assim, a versão final da fase 

dois em português do Brasil. 

 

4.1.3 Entrevistas Cognitivas 
 

A segunda versão do questionário em português do Brasil (obtida na 

fase dois) foi testada em crianças e adolescentes com DM1 e em seus 

pais/cuidadores em cada faixa etária; todos os participantes tinham o 

português do Brasil como língua nativa.  Pacientes e pais/cuidadores de 

cada faixa etária foram entrevistados (2-4 anos [apenas pais/cuidadores], 5-

7 anos, 8-12 anos e 13-18 anos), seguindo a metodologia padrão da 

entrevista cognitiva do instrumento PedsQL™ 3.0 Diabetes Module. Nesta 

fase pretendia-se determinar se o questionário traduzido em português do 

Brasil era aceitável, interpretado do modo que devia ser e se a linguagem 

usada era simples e apropriada. Foram realizadas entrevistas diretas, 

através das quais o entrevistador perguntou se o paciente teve alguma 

dificuldade no entendimento do questionário analisando a interpretação dada 

pelo paciente item por item. Ocorrendo problemas, o entrevistador deveria 

propor alternativas à tradução ou mesmo pedir para que a pessoa 

entrevistada propusesse alternativas. 

Na aplicação dos questionários o pesquisador/entrevistador utilizou a 

técnica de “pensar em voz alta” sugerida pelo autor do instrumento52, 

solicitando aos entrevistados para colocarem o item em suas próprias 

palavras antes de responderem. Isso permitiu ao pesquisador determinar se 

os entrevistados estavam entendendo a pergunta e interpretando-a como 

pretendido. À medida que o questionário ia sendo aplicado, o entrevistador 
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pedia aos pais e pacientes para relatarem dúvidas e perguntas sobre cada 

item e que propusessem sugestões e alternativas de mudanças. 

O número de entrevistados em cada faixa etária foi:  

 2-4 anos - foram entrevistados 4 pais e o tempo necessário para 

completar o instrumento foi 10 a 15 minutos.  

 5-7 anos - foram entrevistados 4 pacientes (5, 6, 6 e 7 anos) e seus 

pais. Em entrevistas separadas, o tempo necessário para completar o 

questionário foi 15 a 20 minutos, porque as crianças tiveram 

dificuldades para entender as diferenças entre as três faces (Figura 

2): 

  

Este problema foi resolvido pela explicação por mais de uma vez das 

instruções sobre o significado de cada face, orientando que a face feliz 

significa que nunca tem problemas em relação ao item, que a face 

intermediária significa que às vezes tem problemas em relação à pergunta 

do item e que a face triste significa que muitas vezes tem problemas em 

relação ao item. Após essa explicação a seguinte pergunta era realizada à 

criança: - É difícil para você estalar seus dedos? 

O entrevistador solicitava então que a criança respondesse apontando 

para uma das faces da escala para checar se a pergunta havia sido 

respondida corretamente. 

  

 8-12 anos - foram entrevistados 5 pacientes (8,10,11,11 e 12 anos) e 

seus pais, separadamente, e o tempo utilizado também foi de 10 a 15 

minutos. 

 13-18 anos - foram entrevistados 5 pacientes (13,15,16,17 e 17 anos) 

e seus pais, separadamente, e o tempo utilizado foi de 10 a 15 

minutos. 

Em todas as faixas etárias os entrevistados não sabiam o que era o 

termo carboidratos de ação rápida – item 06 do domínio Adesão ao 

tratamento. Foi necessária a explicação do item pelo entrevistador, 
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perguntando o que eles comiam para tratarem a hipoglicemia – 15 gramas 

de açúcar ou suco de laranja por exemplo. Para resolução do problema no 

entendimento de carboidratos de ação rápida, foi sugerida ao autor a 

inclusão ao lado do item a seguinte pergunta: O que você come para curar a 

hipoglicemia?  

Outro problema encontrado no teste de compreensão foi que muitos 

dos entrevistados não sabim o que era o cartão de identificação - item 05 do 

domínio Adesão ao tratamento. Este cartão contém informações sobre 

tratamento de hipoglicemias, medicações utilizadas e em caso de urgência, 

quem deverá ser chamado. Para resolução deste problema o entrevistador 

passou a mostrar o cartão de identificação ao realizar a pergunta do item 5.  

 Desta forma um relatório das entrevistas foi produzido em inglês, 

contendo o número de entrevistados, suas respectivas idades, o tempo que 

levou para cada um completar o questionário, as dificuldades encontradas e 

as soluções sugeridas. Após a revisão pelo autor foi sugerido que como a 

explicação do termo carboidratos de ação rápida foi necessária em todas as 

faixas etárias, deveríamos escrever ao lado os exemplos citados no 

momento da entrevista. Incluímos ao lado do item 06 do domínio Adesão ao 

tratamento: É difícil levar com você um carboidrato de rápida ação, como 

balas moles, açúcar ou bebidas doces?  Assim, a terceira versão do 

questionário em português do Brasil foi produzida e denominada de 

PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes.  

 

4.2 Estudo de Campo (Coleta de Dados) 
 

Na fase do estudo de campo, os questionários foram estratificados 

por faixa etária e aplicados às crianças/adolescentes e seus pais/cuidadores 

separadamente, em dia de consulta médica e repetidos após um intervalo de 

15 dias a 3 meses. Questionários de cuidadores e crianças acima de 8 anos 

foram autoaplicados com a assistência do pesquisador, se houvesse 
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necessidade. Em crianças menores de 8 anos, ou indivíduos analfabetos, o 

questionário foi aplicado pelo próprio responsável pela pesquisa. 

 

4.2.1 População do Estudo 
 

Foram convidados a participar do estudo, pacientes regularmente 

acompanhados no ambulatório de especialidades do Instituto da Criança do 

HCFMUSP, no ambulatório de Endocrinologia e Metabologia – Unidade de 

Diabetes do HCFMUSP e em consultórios privados, assim como pacientes 

que voluntariamente participam de atividades coordenadas pela Associação 

de Diabéticos Juvenis – SP, entre agosto de 2014 e fevereiro de 2017.  

Os critérios de inclusão foram: 

 Diagnóstico de DM tipo 1 há pelo menos 1 ano. 

 Idade cronológica entre 2 e 18 anos. 

 Presença de pelo menos um dos pais ou cuidador no dia da 

consulta. 

Os critérios de exclusão foram: 

 Presença de comorbidades físicas e/ou mentais. 

 Dose de insulina total diária menor que 0,5U/kg/dia. 

Os dados sociodemográficos e informações sobre o grau de instrução 

(nomenclatura utilizada de acordo com o Critério de Classificação 

Econômica Brasil) 52, presença ou ausência de atividade laboral remunerada 

do cuidador e a renda média familiar foram coletados durante o estudo.  

As informações relacionadas ao diabetes incluíram idade no momento 

do diagnóstico da doença, duração do diabetes e valor da hemoglobina 

glicada (HbA1c), analisado quantitativamente pelo método Bio-Rad HPLC 

Variant II, na época da aplicação do questionário.  

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo 

no. 555659 (Anexo B), os pacientes e seus familiares/cuidadores foram 
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esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e orientados a lerem e 

assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido / Termo de 

Assentimento (Anexo C e D). 

 

4.3 Validação do questionário traduzido (PedsQLTM 3.0 Módulo 
Diabetes) 

 

A confiabilidade da versão brasileira PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes 

foi avaliada pelas seguintes análises: consistência interna, confiabilidade 

teste-reteste (intra-observador) e validade concorrente. 

A consistência interna (correlação interitens) do questionário traduzido 

foi avaliada pela estatística do coeficiente alfa de Cronbach 53,54: um valor 

alfa > 0,7 é aceitável, alfa > 0,81 é bom e alfa > 0,91 é excelente. A análise 

da consistência interna avalia a existência de correlação entre cada item do 

teste e o restante dos itens ou o total (escore total) dos itens. Escalas de 

confiabilidade ≥ 0,70 são recomendadas para a comparação de grupos de 

pacientes, enquanto aquelas com critério de confiabilidade de 0,90 são 

recomendadas para a análise dos escores de pacientes 

individuais19,38,43,49,53,54. 

A metodologia do teste-reteste foi utilizada para avaliação da 

confiabilidade intra-observador, verificando a correlação entre duas 

aplicações sucessivas do questionário traduzido nos mesmos pacientes e 

cuidadores, pelo mesmo observador, num intervalo de 15 dias a 3 meses 

entre elas. Este intervalo foi estabelecido considerando que o paciente não 

se lembre das respostas dadas na primeira aplicação e que ele esteja na 

mesma condição clínica na segunda aplicação 53, 55,56.  

A validade concorrente foi verificada através de correlações entre: 

 os escores obtidos no PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes e no 

instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida em população 
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pediátrica, o Questionário pediátrico sobre qualidade de vida 

Versão 4.0 – Português (Brasil) 44, aplicados simultaneamente; 

 os escores obtidos na autoavaliação das crianças/adolescentes de 5 a 

18 anos e os questionários dos pais; 

 os escores obtidos no PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes e nível do 

controle glicêmico avaliado pela concentração da hemoglobina glicada 

(HbA1c).  

 

4.4 Análise Estatística 
 

 A análise estatística descritiva foi utilizada na caracterização clínico-

laboratorial dos pacientes e para a análise do escore total do PedsQLTM 3.0 

Módulo Diabetes e das suas subescalas. 

A consistência interna foi medida através da estatística alfa de 

Cronbach (Cronbach, 1951) tanto para a escala completa, quanto para as 

subescalas. 

O teste de correlação de Pearson foi utilizado para as análises entre 

os escores obtidos nas fases de teste-reteste (intra-observador), para a 

análise da validade concorrente pela correlação dos escores totais obtidos 

no PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes e no instrumento Questionário pediátrico 

sobre qualidade de vida Versão 4.0 – Português (Brasil), pelas correlações 

entre a autoavaliação das crianças e adolescentes (entre 5 e 18 anos) e o 

questionário dos pais, assim como para verificar a associação desses 

escores com a hemoglobina glicada. Para as análises, o valor de p de < 0,05 

foi considerado para proporcionar significância estatística. O grau de 

correlação (r) entre as variáveis foram designadas como pequena (0,3 – 

0,49), média (0,5 – 0,7) e de grande associação (> 0,7) 57. As análises 

apresentadas foram feitas com a utilização do software SPSS 20 (IBM Corp, 

2011)58. 
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5. Resultados 

 

5.1 Características da população 
 

Cento e vinte e sete (127) pacientes foram elegíveis para o estudo, 

mas destes, apenas 83 crianças/adolescentes (5-18 anos) portadores de 

diabetes mellitus tipo 1 com seus familiares e 25 pais/cuidadores de 

pacientes entre 2 e 4 anos de idade preencheram todas as questões do 

instrumento nas etapas do teste e reteste, conforme descrito abaixo: 

 25 questionários em pais de pacientes na faixa etária de 2 a 4 anos; 

 25 questionários em pacientes na faixa etária de 5 a 7 anos e seus 

pais; 

 29 questionários em pacientes na faixa etária de 8 a 12 anos e seus 

pais; 

 29 questionários em pacientes na faixa etária de 13 a 18 anos e seus 

pais. 

Os dados foram coletados de 97 pacientes acompanhados no 

ambulatório de especialidades do ICr, 04 pacientes do ambulatório de 

Endocrinologia e Metabologia – Unidade de Diabetes do HCFMUSP, 05 

pacientes de consultórios privados e 02 pacientes da Associação de 

Diabéticos Juvenis – SP. 

A Tabela 1 apresenta a distribuição das crianças e dos adolescentes 

(n=108) pertencentes aos grupos nos quais o questionário foi aplicado 

quanto ao sexo, idade (em anos), idade no início do diabetes e duração e a 

média para a hemoglobina glicada (HbA1c) apresentada na época da 

aplicação do questionário. O n para a HbA1c foi igual a 104, pois três 

crianças não realizaram o exame à época da aplicação dos questionários e 

uma criança não realizou o exame devido à suspensão temporária do 

mesmo pelo laboratório. 
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As médias dos resultados para a HbA1c das crianças e adolescentes 

que responderam ao questionário PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes tipo 1 

estão apresentadas por faixa etária na Tabela 2. Os resultados por paciente 

podem ser consultados no Anexo E. 

 

Tabela 1 – Características clínicas e laboratoriais das crianças e 
                   adolescentes incluídas no estudo 

 n  

   

Sexo (Feminino/Masculino, %)      108 49/59 (54,6%/45,4%) 

   

   

Grupo Etário    

2 – 4     anos  (%) 25 (23,1%) 

5 – 7     anos  (%) 25 (23,1%) 

8 – 12   anos  (%) 29 (26,9%) 

13 – 18 anos  (%) 29 (26,9%) 

   

Idade no início do diabetes (em anos) (média±DP)       105 4,40±3,09 

   

Duração do diabetes (em anos) (média±DP)  105 5,14±4,09 

   

HbA1c (%) 104 8,86 

   

Intervalo de tempo entre o teste e o reteste (em dias) 

(média±DP)  

108 67,68±19,54 

15 – 45 dias (%)  17 15,7% 

46 – 75 dias (%)  54 50,0% 

76 – 90 dias (%) 37 34,3% 
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Tabela 2 – Médias de HbA1c das crianças e adolescentes com diabetes 
                  mellitus tipo 1  incluídas no estudo  

  Faixa Etária (em anos) n HbA1c (média ±DP) 

2 a 4  24            8,6 (±0,77) 

5 a 7 25            8,3 (±0,96) 

8 a 12 27            8,7 (±1,20) 

13 a 18 28            9,8 (±1,90) 

 

A Tabela 3 apresenta a distribuição dos dados demográficos dos 

pais/cuidador das crianças e adolescentes pertencentes aos grupos nos 

quais o questionário foi aplicado. Cinco cuidadores participantes do estudo 

não forneceram os dados quanto à idade, ao grau de instrução, atividade 

laboral, renda média e número de moradores no domicílio; um cuidador não 

forneceu a idade. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos pais dos pacientes quanto ao sexo, à faixa etária, 
                  à escolaridade, renda média familiar e presença ou ausência de 
                  atividade laboral dos pais/ cuidador 
Variável Pais/cuidador 

(n=108) 

Sexo  

Masculino 8 

Feminino 100 

TOTAL 108 

Parentesco  

Mãe 96 

Pai 4 

Avó 7 

Tio 1 

TOTAL 108 

Faixa etária do cuidador (em anos)  

21 – 30  18 

31 – 40  37 

41 – 50 

51 – 60 

34 

11 

continua 
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61 ou mais                                                                                                                                               2 

Dados não disponíveis 6 

TOTAL 108 

Grau de instrução  

Analfabeto 1 

Fundamental I incompleto 9 

Fundamental I completo 10 

Fundamental completo / Médio incompleto 5 

Médio completo 53 

Superior incompleto 7 

Superior completo 14 

Pós-graduação 4 

Dados não disponíveis 5 

TOTAL 108 

Atividade laboral do cuidador primário  

Sim 54 

Não 47 

Aposentado 2 

Dados não disponíveis 5 

TOTAL 108 

Renda média familiar (em reais) n=103 2263 

Moradores no domicílio (média) n=103 3,94 

 

 

 

O PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes foi preenchido principalmente pelas 

mães das crianças e adolescentes (88,9%), sendo que 34,3% dos 

cuidadores estavam na faixa etária de 31-40 anos e 31,5% na faixa de 41-50 

anos. 

 

 

 

Tabela 3 - Distribuição dos pais dos pacientes quanto ao sexo, à faixa 
                 etária, à escolaridade, renda média familiar e presença ou 
                 ausência de atividade laboral dos pais/ cuidador 

 

        conclusão 
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5.2 Viabilidade 
 

Os questionários levaram aproximadamente 15 minutos por 

paciente/pai para serem concluídos, demonstrando ser breve e de fácil 

compreensão na amostra em questão. Na faixa etária de 5 a 7 anos, o 

tempo necessário foi 15 a 20 minutos, pois a cada pergunta a criança 

deveria optar por uma das faces que indicam o grau de dificuldade em 

relação àquele item (Figura 2).  

 

5.3 Estatísticas descritivas 
 

A média do escore total obtida no PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes  

respondido por crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 18 anos na 

fase do teste foi de 62,1 (DP± 15,2), sendo o escore máximo de 100 pontos 

(escala Likert de 0 – 100) (Tabela 4). 

Na fase do reteste, a média do escore total obtida foi de 62,0 (DP± 

13,5), com escore máximo de 91,1 pontos (escala Likert de 0 – 100) (Tabela 

5).  

 
Tabela 4 – Distribuição das médias, desvios padrão e medianas dos escores 
                   total e das subescalas obtidas na fase de teste do questionário 
                   PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes de crianças/adolescentes* 

Faixa 
Etária 

Domínios n Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo 
Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 
75 

Máximo 

  Sintomas do 
diabetes 83 59,5 16,6 20,5 47,7 59,1 68,2 100,0 

  Barreiras ao 
tratamento 83 63,6 23,2 12,5 50,0 62,5 81,3 100,0 

5 a 18 
Anos 

 Adesão ao 
tratamento 83 70,0 21,8 14,3 53,6 71,4 89,3 100,0 

 Preocupações 83 49,7 28,8 0,0 33,3 50,0 66,7 100,0 

 Comunicação 83 63,5 32,3 0,0 41,7 66,7 91,7 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

83 62,1 15,2 25,0 51,8 62,5 73,2 100,0 

*Crianças/adolescentes de 5 a 18 anos 
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Tabela 5 – Distribuição das médias, desvios padrão e medianas dos escores 
                   total e das subescalas obtidas na fase do reteste do 
                   questionário PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes em 
                   crianças/adolescentes  

Faixa 
Etária 

Domínios n Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo 
Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 
75 

Máximo 

  Sintomas do 
diabetes 83 57,9 14,5 22,7 47,7 59,1 68,2 93,2 

  Barreiras ao 
tratamento 83 64,4 21,3 6,3 50,0 68,8 81,3 100,0 

5 a 18 
Anos 

 Adesão ao 
tratamento 83 72,2 19,9 7,1 57,1 75,0 89,3 100,0 

 Preocupações 83 46,6 27,5 0,0 25,0 50,0 58,3 100,0 

 Comunicação 83 65,6 30,1 0,0 50,0 75,0 91,7 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

83 62,0 13,5 25,9 54,5 64,3 69,6 91,1 

*Crianças/adolescentes de 5 a 18 anos 

A média do escore total obtida no PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes 

respondido pelos pais/cuidador das crianças e adolescentes (2 a 18 anos) 

na fase do teste foi de 59,9 (DP±12,7), com escore total máximo de 97,3 

pontos (Tabela 6). 

Na fase do reteste, a média do escore total obtida foi de 60,6 

(DP±12,5), com escore total máximo de 94,6 pontos (Tabela 7). O escore 

para o total da escala no questionário respondido pelos pais/cuidador foi 

menor (Tabela 6 e 7) que o escore total encontrado nos questionários das 

crianças/adolescentes (5 a 18 anos) tanto na fase do teste quanto na fase 

do reteste (Tabela 4 e 5).  

 
Tabela 6 – Distribuição das médias, desvios padrão e medianas dos escores 
                   total e das subescalas obtidas na fase de teste do questionário 
                   PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes no grupo de 
                   pais/cuidador da população do estudo 

 Domínios n Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo 
Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 
75 

Máximo 

          

 Sintomas do 
diabetes 

108 57,4 14,3 15,9 47,7 56,8 65,9 95,5 

Pais
*  Barreiras ao 

tratamento 
108 58,4 21,5 18,8 43,8 56,3 75,0 100,0 

  Adesão ao 
tratamento 

108 71,4 18,9 17,9 57,1 71,4 87,5 100,0 

 Preocupações 108 39,0 29,8 0,0 16,7 33,3 58,3 100,0 

 Comunicação 108 65,3 30,1 0,0 45,8 66,7 95,8 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

108 59,9 12,7 33,0 51,8 59,4 67,9 97,3 

* Pais/cuidador das crianças/adolescentes de 2 a 18 anos 
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Tabela 7 – Distribuição das médias, desvios padrão e medianas dos escores 
                   total e das subescalas obtidas na fase do reteste do 
                   questionário PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes no grupo de 
                   pais/cuidador da população do estudo 

 Domínios n Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo 
Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 
75 

Máximo 

          

  Sintomas do 
diabetes 108 57,3 13,8 15,9 50,0 56,8 65,9 100,0 

Pais
*  Barreiras ao 

tratamento 108 61,1 20,0 6,3 50,0 62,5 75,0 100,0 

  Adesão ao 
tratamento 108 71,5 18,6 10,7 60,7 71,4 85,7 100,0 

 Preocupações 108 42,4 28,9 0,0 25,0 37,5 62,5 100,0 

 Comunicação 108 64,8 28,2 0,0 50,0 66,7 91,7 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

108 60,6 12,5 30,4 51,8 60,7 67,4 94,6 

* Pais/cuidador das crianças/adolescentes de 2 a 18 anos 

A seguir são apresentados os resultados das médias, desvios-padrão 

e medianas obtidas nos escores total e das subescalas nas fases do teste e 

reteste do questionário PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes respondidos, 

respectivamente, pelas crianças e adolescentes (Tabelas 8 e 9 ) e 

pais/cuidadores (Tabelas 10 e 11) agrupados por faixa etária. 

Os menores escores para o total do questionário PedsQLTM 3.0 

Módulo Diabetes respondido pelas crianças/adolescentes de 5 a 18 anos 

foram encontrados na faixa etária de 13 a 18 com média de 60,6 (DP±13,3) 

e 61,7 (DP±13,6) na fase do teste e reteste. 

Os menores escores para o total do questionário respondido pelos 

pais/cuidador das crianças/adolescentes foram encontrados na faixa etária 

de 8 a 12 com média de 57,4 (DP±12,4) e 57,1 (DP±9,5) na fase do teste e 

reteste respectivamente e 13 a 18 anos com média de 58,0 (DP±12,6) e 

57,7 (DP±12,4) nos dois momentos da aplicação. 
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Tabela 8 – Distribuição das médias, desvios padrão e medianas dos escores 
                   total e das subescalas obtidas na fase de teste do questionário 
                   PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes em crianças e 
                   adolescentes de 5 a 18  anos  

Faixa 
Etária 

Domínios n Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo 
Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 
75 

Máximo 

  Sintomas do 
diabetes 25 62,5 14,9 27,3 59,1 59,1 72,7 95,5 

   Barreiras ao 
tratamento 25 68,0 25,5 12,5 50,0 62,5 87,5 100,0 

5 a 7 
anos 

 Adesão ao 
tratamento 25 57,4 23,1 14,3 42,9 57,1 78,6 92,9 

 Preocupações 25 72,7 22,5 16,7 66,7 83,3 83,3 100,0 

 Comunicação 25 50,7 35,5 0,0 16,7 50,0 83,3 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

25 61,9 15,3 25,0 51,8 64,3 71,4 87,5 

          

          

  Sintomas do 
diabetes 29 58,6 19,8 20,5 40,9 63,6 68,2 100,0 

  Barreiras ao 
tratamento 29 62,3 23,1 18,8 43,8 62,5 81,3 100,0 

8 a 12 
anos 

 Adesão ao 
tratamento 29 78,2 19,9 25,0 64,3 85,7 92,9 100,0 

 Preocupações 29 42,5 28,4 0,0 25,0 41,7 58,3 100,0 

 Comunicação 29 72,1 30,0 0,0 58,3 83,3 100,0 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

29 63,8 17,2 25,9 51,8 67,9 75,0 100,0 

          

  Sintomas do 
diabetes 29 57,7 14,6 25,0 47,7 56,8 63,6 84,1 

   Barreiras ao 
tratamento 29 61,0 21,4 18,8 43,8 62,5 75,0 100,0 

13 a 18    
anos 

 Adesão ao 
tratamento 29 72,7 17,9 39,3 57,1 75,0 85,7 100,0 

 Preocupações 29 37,1 22,5 0,0 25,0 41,7 50,0 66,7 

 Comunicação 29 65,8 29,1 8,3 41,7 75,0 91,7 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

29 60,6 13,3 35,7 56,3 59,8 71,4 83,9 
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Tabela 9 – Distribuição das médias, desvios padrão e medianas dos escores 
                   total e das subescalas obtidas na fase do reteste do 
                   questionário PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes em crianças 
                   e adolescentes de 5 a 18  anos  

Faixa 
Etária 

Domínios n Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo 
Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 
75 

Máximo 

  Sintomas do 
diabetes 25 59,5 13,2 36,4 50,0 59,1 68,2 81,8 

  Barreiras ao 
tratamento 25 68,5 21,4 25,0 50,0 75,0 87,5 100,0 

5 a 7 
anos 

Adesão ao 
tratamento 25 65,4 17,2 35,7 50,0 57,1 78,6 100,0 

 Preocupações 25 67,3 30,6 0,0 50,0 83,3 83,3 100,0 

 Comunicação 25 53,3 36,3 0,0 33,3 50,0 83,3 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

25 62,4 12,5 35,7 51,8 64,3 67,9 91,1 

          

  Sintomas do 
diabetes 29 57,5 15,5 31,8 47,7 56,8 70,5 81,8 

     Barreiras ao 
tratamento 29 63,6 23,2 6,3 56,3 68,8 81,3 100,0 

8 a 12 
anos 

Adesão ao 
tratamento 29 74,5 21,6 21,4 64,3 82,1 89,3 100,0 

 Preocupações 29 42,0 21,0 0,0 25,0 41,7 50,0 100,0 

 Comunicação 29 67,5 28,9 0,0 50,0 75,0 83,3 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

29 62,0 14,7 25,9 54,5 66,1 69,6 85,7 

          

  Sintomas do 
diabetes 29 57,1 14,9 22,7 50,0 56,8 63,6 93,2 

  Barreiras ao 
tratamento 29 61,6 19,4 12,5 43,8 62,5 75,0 87,5 

13 a 18    
anos 

Adesão ao 
tratamento 29 75,7 19,4 7,1 64,3 78,6 89,3 96,4 

 Preocupações 29 33,3 19,5 0,0 16,7 33,3 50,0 66,7 

 Comunicação 29 74,1 21,6 33,3 58,3 75,0 91,7 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

29 61,7 13,6 26,8 57,1 61,6 67,9 84,8 
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Tabela 10 - Distribuição das médias, desvios padrão e medianas dos 
                    escores total e das subescalas obtidas na fase de teste do 
                    questionário PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes no grupo de 
                    pais/cuidadores da população do estudo agrupada por faixa 
                    etária 

Faixa 
Etária 

Domínios n Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo 
Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 
75 

Máximo 

  Sintomas do 
diabetes 25 59,7 18,3 15,9 45,5 59,1 72,7 95,5 

Pais  Barreiras ao 
tratamento 25 62,0 20,4 25,0 50,0 62,5 81,3 93,8 

2 a 4 
anos 

 Adesão ao 
tratamento 25 70,1 16,8 39,3 57,1 67,9 85,7 100,0 

 Preocupações 25 30,7 32,8 0,0 0,0 25,0 41,7 100,0 

 Comunicação 25 70,0 31,1 0,0 50,0 75,0 100,0 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

25 60,6 14,0 35,7 51,8 56,3 66,1 97,3 

          

  Sintomas do 
diabetes 25 60,6 10,1 36,4 54,5 61,4 68,2 81,8 

    Pais  Barreiras ao 
tratamento 25 68,0 20,0 31,3 56,3 68,8 81,3 100,0 

5 a 7 
anos 

 Adesão ao 
tratamento 25 78,7 15,2 50,0 67,9 82,1 89,3 100,0 

 Preocupações 25 42,7 30,0 0,0 16,7 33,3 66,7 100,0 

 Comunicação 25 61,7 28,6 0,0 50,0 58,3 83,3 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

25 64,4 11,1 36,6 61,6 67,0 67,9 80,4 

          

  Sintomas do 
diabetes 29 56,1 13,8 27,3 47,7 56,8 63,6 79,5 

Pais  Barreiras ao 
tratamento 29 51,1 21,5 18,8 37,5 50,0 68,8 100,0 

8 a 12 
anos 

 Adesão ao 
tratamento 29 70,7 17,6 39,3 57,1 71,4 82,1 100,0 

 Preocupações 29 36,5 30,5 0,0 8,3 33,3 58,3 100,0 

 Comunicação 29 60,7 29,2 8,3 41,7 66,7 83,3 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

29 57,4 12,4 39,3 49,3 54,5 67,9 85,7 

          

  Sintomas do 
diabetes 29 53,9 13,8 22,7 45,5 52,3 63,6 84,1 

Pais  Barreiras ao 
tratamento 29 54,4 21,1 18,8 43,8 52,5 62,5 100,0 

13 a 18    
anos 

 Adesão ao 
tratamento 29 67,0 23,3 17,9 46,4 71,4 89,3 100,0 

 Preocupações 29 45,7 25,5 0,0 25,0 41,7 66,7 100,0 

 Comunicação 29 69,0 31,8 0,0 50,0 75,0 100,0 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

29 58,0 12,6 33,0 51,8 57,1 64,3 88,4 
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Tabela 11 - Distribuição das médias, desvios padrão e medianas dos 
                    escores total e das subescalas obtidas na fase do reteste do 
                    questionário PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes no grupo de 
                    pais/cuidadores da população do estudo agrupada por faixa 
                    etária 

Faixa 
Etária 

Domínios n Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo 
Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 
75 

Máximo 

  Sintomas do 
diabetes 25 59,1 18,2 15,9 47,7 56,8 72,7 100,0 

Pais  Barreiras ao 
tratamento 25 70,8 16,8 43,8 56,3 68,8 87,5 100,0 

2 a 4 
anos 

 Adesão ao 
tratamento 25 74,0 15,9 28,6 67,9 78,6 85,7 100,0 

 Preocupações 25 39,0 29,5 0,0 25,0 33,3 58,3 100,0 

 Comunicação 25 74,3 26,1 0,0 58,3 75,0 100,0 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

25 64,0 12,3 45,5 54,5 62,5 72,3 94,6 

          

   
Sintomas do 

diabetes 
25 59,8 15,0 15,9 54,5 63,6 68,2 88,6 

    Pais  Barreiras ao 
tratamento 25 66,0 23,2 6,3 56,3 62,5 81,3 100,0 

5 a 7 
anos 

 Adesão ao 
tratamento 25 78,6 16,8 39,3 64,3 85,7 92,9 100,0 

 Preocupações 25 51,0 31,2 0,0 25,0 58,3 66,7 100,0 

 Comunicação 25 61,7 27,6 16,7 41,7 58,3 83,3 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

25 64,6 14,4 30,4 58,9 64,3 74,1 89,3 

          

  Sintomas do 
diabetes 29 56,3 9,2 34,1 50,0 54,5 65,9 72,7 

Pais  Barreiras ao 
tratamento 29 53,4 16,9 25,0 43,8 56,3 62,5 93,8 

8 a 12 
anos 

 Adesão ao 
tratamento 29 68,8 17,6 39,3 53,6 67,9 82,1 100,0 

 Preocupações 29 38,8 26,7 0,0 25,0 33,3 50,0 100,0 

 Comunicação 29 55,7 25,7 0,0 41,7 58,3 75,0 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

29 57,1 9,5 42,0 51,8 55,4 62,5 80,4 

          

  Sintomas do 
diabetes 29 54,7 12,4 31,8 45,5 54,5 61,4 86,4 

Pais  Barreiras ao 
tratamento 29 56,3 18,7 12,5 43,8 56,3 68,8 87,5 

13 a 18    
anos 

 Adesão ao 
tratamento 29 65,8 21,7 10,7 50,0 67,9 78,6 96,4 

 Preocupações 29 41,4 28,5 0,0 25,0 33,3 58,3 100,0 

 Comunicação 29 68,4 30,7 0,0 50,0 75,0 100,0 100,0 

  ESCORE 
TOTAL 

29 57,7 12,4 32,1 51,8 58,9 67,0 81,3 
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As tabelas 12 e 13 apresentam a distribuição das médias, desvios 

padrão e medianas dos escores total e das subescalas do Questionário 

pediátrico sobre qualidade de vida Versão 4.0 – Português (Brasil) das 

crianças/adolescentes na faixa etária de 5 a 18 anos e dos pais/cuidador das 

crianças/adolescentes de 2 a 18 anos. O cálculo da pontuação para o 

domínio atividade escolar para os pais das crianças/adolescentes foi feito 

com um n=104, pois quatro crianças não frequentavam creche ou escola. 

 
Tabela 12 - Distribuição das médias, desvios padrão e medianas dos 
                    escores total e das subescalas do Questionário pediátrico 
                    sobre qualidade de vida Versão 4.0 – Português (Brasil) de 
                    crianças/adolescentes* 

Faixa 
Etária Domínios 

n Média DP Mínimo 
Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 
75 

Máximo 

 Capacidade Física 83 78,8 14,7 37,5 71,9 81,3 90,6 100,0 

5 a 18 
anos 

Aspecto Emocional 83 62,1 22,3 5,0 50,0 60,4 80,0 100,0 

 Aspecto Social 83 84,0 17,1 20,0 75,0 85,0 100,0 100,0 

 Atividade Escolar 83 67,6 17,2 25,0 60,0 70,0 80,0 100,0 

 Escore Total 83 73,86 12,54 41,30 65,22 75,00 83,70 95,65 

*Crianças/adolescentes de 5 a 18 anos 

 
Tabela 13 - Distribuição das médias, desvios padrão e medianas dos 
                    escores total e das subescalas do Questionário pediátrico 
                    sobre qualidade de vida Versão 4.0 – Português (Brasil) no 
                    grupo de pais/cuidador da população do estudo 

 
Domínios 

n Média DP Mínimo 
Percentil 

25 
Mediana 

Percentil 
75 

Máximo 

 Capacidade Física 108 75,1 18,1 28,1 62,5 81,3 87,5 100,0 

Pais
* 

Aspecto Emocional 108 61,5 18,6 20,0 50,0 65,0 75,0 100,0 

 Aspecto Social 108 84,1 17,1 35,0 72,5 90,0 100,0 100,0 

 Atividade Escolar 104
* 

62,8 19,3 15,0 50,0 60,0 75,0 100,0 

 Escore Total 108 70,9 12,5 38,0 60,9 71,7 79,3 92,4 

* Pais/cuidador das crianças/adolescentes de 2 a 18 anos 

* n=104, pois quatro crianças não frequentam creche/escola. 

                  
 

5.4 Análise da confiabilidade da versão brasileira PedsQLTM 3.0 Módulo 
Diabetes 
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5.4.1 Consistência Interna 
A Tabela 14 apresenta a consistência interna do questionário 

PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes. O coeficiente alfa para o total da escala foi 

de 0,85 para crianças e 0,82 para seus pais/cuidador, o que indica boa 

confiabilidade na consistência interna. Os coeficientes alfa de Cronbach para 

os domínios sintomas do diabetes (αcrianças = 0,76; αpais = 0,77), 

preocupações (αcrianças = 0,72; αpais = 0,82) e comunicação (αcrianças = 0,79; 

αpais = 0,82) em crianças/adolescentes e pais/cuidador também foram bons, 

enquanto o coeficiente alfa para o domínio adesão ao tratamento foi 

adequado apenas no questionário das crianças (α=0,71). 

Os coeficientes alfa de Cronbach para os domínios adesão ao 

tratamento no questionário dos pais e domínios barreiras ao tratamento nos 

questionários das crianças/adolescentes e dos pais/cuidador ficaram abaixo 

do padrão de 0,70. 
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Tabela 14 – Consistência interna (coeficiente alfa de Cronbach) do 
                     questionário PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes para 
                     crianças/adolescentes e pais/cuidadores 
 
Escala 

 
N° de itens 

 
n 

 
Alfa de 

Cronbach 

PedsQL 
TM

3.0 Módulo Diabetes  

Avaliação das crianças* 
   ESCORE TOTAL 
 

 
28 

 
83 

 
0.85 

 
Sintomas do diabetes 
 

11 83 0.76 

Barreiras ao tratamento 
 

4 83 0.58 

Adesão ao tratamento 
 
Preocupações 
 

7 
 
3 

83 
 

83 

0.71 
 

0.72 

Comunicação 
 

3 83 0.79 

    
Questionário dos pais 
   ESCORE TOTAL 
 
 

 
28 

 
108 

 
0.82 

Sintomas do diabetes 
 

11 108 0.77 

Barreiras ao tratamento 
 

4 108 0.54 

Adesão ao tratamento 
 

7 108 0.68 

Preocupações 
 
Comunicação 
 

3 
 
3 

108 
 

108 

0.82 
 

0.82 

 

*PedsQL
TM 

3.0 Módulo Diabetes de crianças e adolescentes entre 5 e18 

anos.    

 

5.4.2 Confiabilidade teste-reteste 
 

No questionário dos pais/cuidador da faixa etária de 2 a 4 anos, observou-se 

uma correlação positiva, de grande associação e estatisticamente 

significativa para os escores total (r = 0,72; p< 0,001) e para o domínio 

sintomas do diabetes (r=0,83; p<0,001). Os demais domínios, com exceção 

da subescala comunicação, apresentaram correlações positivas, médias 

(0,62 – 0,66) e estatisticamente significativas (Tabela 15).  
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Para o questionário dos pais/cuidador da faixa etária de 5 a 18 anos, 

os escores apresentaram uma correlação positiva, de média a grande 

associação (0,52 – 0,71) e estatisticamente significativa entre os dois 

momentos de avaliação (Tabela 16). 

 

Tabela 15 – Correlação entre o teste-reteste para o PedsQLTM 3.0 Módulo 
                     Diabetes dos pais/cuidador (n=25) das crianças de 2 a 4 anos  

Domínios n Correlação P-Valor 

Sintomas do Diabetes 25 0.83 < 0.001 

Barreiras ao tratamento 25 0.62    0.001 

Adesão ao tratamento 25 0.66 < 0.001 

Preocupações 25 0.65 < 0.001 

Comunicação 25 0.28    0.180 

ESCORE TOTAL 25 0.72 < 0.001 

 

Tabela 16 – Correlação entre o teste-reteste para o questionário PedsQLTM 

                              3.0 Módulo Diabetes dos pais (n=83) das crianças/adolescentes 
                    de 5 a 18 anos  

  Domínios n Correlação P-Valor 

Sintomas do Diabetes 83 0.57 < 0.001 

Barreiras ao tratamento 83 0.65 < 0.001 

Adesão ao tratamento 83 0.58 < 0.001 

Preocupações 83 0.71 < 0.001 

Comunicação 83 0.52 < 0.001 

ESCORE TOTAL 83 0.66 < 0.001 

 

Nos questionários para autoavaliação das crianças/adolescentes de 5 

a 18 anos com exceção do domínio preocupações, observou-se uma 

correlação positiva, média (0,52 – 0,61) e estatisticamente significativa para 

todos os escores (Tabela 17). 
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Tabela 17 – Correlação entre o teste-reteste para o questionário PedsQLTM 

                              3.0 Módulo Diabetes das crianças/adolescentes de 5 a 18 
                    anos    

Domínios n Correlação P-Valor 

Sintomas do diabetes 83 0.60 < 0.001 

Barreiras ao tratamento 83 0.56 < 0.001 

Adesão ao tratamento 83 0.59 < 0.001 

Preocupações 83 0.48 < 0.001 

Comunicação 83 0.52 < 0.001 

ESCORE TOTAL 83 0.61 < 0.001 

 

 

5.4.3 Validade de Critério (concorrente) 
 

5.4.3.1 Correlação entre o Questionário pediátrico sobre qualidade de 
vida Versão 4.0 – Português (Brasil) e PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes 

 
A seguir são apresentadas as medidas de associação, utilizando-se o 

coeficiente de correlação de Pearson, entre os escores totais obtidos no 

PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes e na versão brasileira do questionário 

genérico PedsQLTM 4.0  de acordo com a faixa etária. Pode-se observar na 

Tabela 18 que houve correlação positiva, pequena e estatisticamente 

significativa (r=0,48; p=0,016) entre os questionários aplicados a 

pais/cuidador de crianças entre 2 e 4 anos.  

Os resultados apresentados na Tabela 19 mostram uma correlação 

positiva, média e estatisticamente significativa entre os questionários 

aplicados a pais/cuidador e crianças/adolescentes de 5 a 18 anos (Tabela 

19). 

 

 
 
 
 
 
 
 



42 
 

Tabela 18 – Correlação entre o questionário PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes 
                     e o Questionário pediátrico sobre qualidade de vida 
                     Versão 4.0 – Português (Brasil) aplicados a pais/cuidador de 
                     crianças entre 2 a 4 anos 

Escalas n Correlação P-Valor 

 
PedsQL

TM
 3.0 Módulo Diabetes e 

Questionário pediátrico sobre qualidade 
de vida Versão 4.0 – Português (Brasil)  

 
 

25 

 
0.48 

 
0.016 

 

Tabela 19 – Correlação entre o questionário PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes 
                     e o Questionário pediátrico sobre qualidade de vida 
                     Versão 4.0 – Português (Brasil) aplicados a pais/cuidador e 
                     crianças/adolescentes de 5 a 18 anos 

Escalas n Correlação P-Valor 

 
PedsQL

TM
 3.0 Módulo Diabetes e  

Questionário pediátrico sobre qualidade de 
vida Versão 4.0 – Português (Brasil)       
 
     Pais 
 

 
 
 
 
 

83 

 
 
 
 
 

0.55 

 
 
 
 
 

< 0.001 

      
     Crianças 
 

 
83 0.56 < 0.001 

 
 

 
 

 

 

 

5.4.3.2 Correlações entre os escores obtidos nos questionários 
aplicados a pais/cuidador e crianças/adolescentes 

 
Note que para os dados abaixo são considerados apenas os 

respondentes acima de 4 anos porque não há resposta das crianças de 2 a 

4 anos. O escore total e a maioria dos domínios da escala (barreiras ao 

tratamento, comunicação e sintomas do diabetes) apresentaram uma 

associação positiva, pequena (0,38 – 0,43) e estatisticamente significativa 

(Tabela 20). 
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Tabela 20 – Correlação do coeficiente de Pearson para o PedsQLTM 3.0 
                     Módulo Diabetes entre a autoavaliação das 
                     crianças/adolescentes* e o questionário dos pais 

Domínios n Correlação P-Valor 

Sintomas do diabetes 83 0.43 < 0.001 

Barreiras ao tratamento 83 0.38 < 0.001 

Adesão ao tratamento 83 0.24    0.025 

Preocupações 83 0.15    0.189 

Comunicação 83 0.42 < 0.001 

ESCORE TOTAL 83 0.40 < 0.001 

* PedsQL
TM

 3.0 Módulo Diabetes de crianças e adolescentes entre 5 e18 anos.    

 

 

5.4.3.3 Correlação entre os escores obtidos no questionário e os níveis 
de HbA1c da população do estudo 

 

Para verificar o tipo de associação da hemoglobina glicada com os 

escores total e das subescalas, utilizou-se o coeficiente de correlação de 

Pearson. Dessa forma, valores negativos desse coeficiente indicam que 

escores altos nas escalas e subescalas estão associados aos valores mais 

baixos da hemoglobina glicada. As Tabelas 21, 22 e 23 apresentam os 

resultados obtidos entre os escores do questionário PedsQLTM 3.0 Módulo 

Diabetes e os níveis de HbA1c na faixa etária de 2 a 4 anos, das crianças de 

5 a 18 anos e dos questionários dos pais/cuidador da população em estudo.  

Pode-se observar que nessa amostra não houve correlações 

estatisticamente significativas entre o controle glicêmico avaliado pela 

HbA1c e os escores do questionário traduzido (Gráficos 1,2 e 3). 
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Tabela 21 - Correlação entre os escores do questionário PedsQLTM 3.0 
                    Módulo Diabetes e níveis de HbA1c na faixa etária de 2 a 
                    4 anos 

Domínios n Correlação P-Valor 

Sintomas do diabetes 24 -0.25 0.239 

Barreiras ao tratamento 24 -0.03 0.894 

Adesão ao tratamento 24 -0.30 0.157 

Preocupações 24 -0.16 0.463 

Comunicação 24  0.12 0.565 

ESCORE TOTAL 24 -0.23 0.274 

 

Tabela 22 - Correlação entre os escores do questionário PedsQLTM 3.0 
                    Módulo Diabetes e níveis de HbA1c das 
                    crianças/adolescentes de 5 a 18 anos  

Domínios n Correlação P-Valor 

Sintomas do diabetes 80 -0.25 0.045 

Barreiras ao tratamento 80 -0.57 0.617 

Adesão ao tratamento 80  0.13 0.262 

Preocupações 80 -0.10 0.354 

Comunicação 80    0.001 0.998 

ESCORE TOTAL 80  -0.08 0.467 

 

Tabela 23 - Correlação entre os escores do questionário PedsQLTM 3.0  
                    Módulo Diabetes dos pais das crianças/adolescentes de 5 
                    a 18 anos e níveis de HbA1c  

Domínios n Correlação P-Valor 

Sintomas do diabetes 80 -0.19 0.096 

Barreiras ao tratamento 80 -0.70 0.537 

Adesão ao tratamento 80 -0.25 0.286 

Preocupações 80  0.01 0.395 

Comunicação 80 -0.18 0.113 

ESCORE TOTAL 80 -0.22 0.684 
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Gráfico 1  - Pontuações do PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes em relação à 
                    HbA1C. Questionários dos pais das crianças de 2 a 4 anos 

 
 
Gráfico 2  - Pontuações do PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes em relação à 
                    HbA1C das crianças/adolescentes  de 5 a 18 anos. 
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Gráfico 3  - Pontuações do PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes em relação à 
                    HbA1C. Questionários dos pais das crianças de 5 a 18 anos. 
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6. Discussão  

 

O impacto de uma doença crônica sobre a família pode ocorrer nas 

esferas comportamental, somática, social e financeira, sendo que o grande 

inconveniente do manejo intensivo do diabetes é seu possível efeito na 

qualidade de vida dos pacientes, especialmente em crianças e adolescentes 

com DM1. 

Ao longo dos últimos anos, a avaliação da Qualidade de Vida 

Relacionada à Saúde (QVRS) tornou-se essencial em muitas doenças 

crônicas, levando ao desenvolvimento de vários instrumentos de 

investigação. No entanto, nenhum deles englobou a faixa etária abaixo de 11 

anos na língua portuguesa do Brasil, especificamente para DM tipo 1. 

O processo de tradução transcultural do instrumento Pediatric Quality 

of Life Inventory™ 3.0 Diabetes Module seguiu a metodologia usada 

normalmente na tradução e validação de instrumentos de QVRS 47-50 em 

estreita colaboração contínua com o Mapi Research Institute, em Lyon, na 

França e com o consentimento do autor Dr. J.W. Varni51.  

Após as alterações realizadas na segunda versão do PedsQL™ 3.0 

Diabetes Module em português do Brasil, o instrumento demonstrou clareza 

e facilidade na compreensão dos itens pelos respondentes, obtendo-se o 

questionário final que passou a ser chamado de PedsQLTM 3.0 Módulo 

Diabetes. Em termos de viabilidade, o tempo necessário para completar o 

questionário foi de 15 minutos. Na faixa etária de 5 a 7 anos, o tempo 

necessário foi 15 a 20 minutos, pois a cada pergunta a criança deveria optar 

por uma das faces que indicavam o grau de dificuldade em relação àquele 

item.  

 A aplicação do questionário PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes à nossa 

amostra de crianças e adolescentes brasileiros com diabetes mellitus tipo 1, 

resultou em escores de QVRS mais baixos que aqueles obtidos em estudos 

do Kuwait27, Itália28 e Grécia59 e semelhantes ao iraniano60.  



49 
 

 O escore total obtido nos questionários respondidos pelos 

pais/cuidador foi menor que aquele encontrado nos questionários das 

crianças/adolescentes. Resultados semelhantes foram encontrados em 

outros estudos27, 59. 

O coeficiente alfa de Cronbach para o total da escala do questionário 

das crianças/adolescentes entre 5 e 18 anos (α=0,85) e dos pais/cuidadores 

(α=0,82) excedeu o mínimo recomendado (0,70) para comparação entre 

grupos19,38,43,49,53,54, ultrapassando valores encontrados nas versões grega59,  

italiana28 e árabe27. Uma vez que o coeficiente de consistência interna alfa 

de Cronbach é uma estimativa de confiabilidade real, esta versão brasileira 

foi considerada confiável para avaliar a qualidade de vida de crianças e 

adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 na faixa etária entre 2 a 18 anos.  

Na análise da consistência interna de cada domínio ou subescala em 

separado do conjunto, observou-se que, para os questionários das 

crianças/adolescentes entre 5 e 18 anos, os domínios adesão ao tratamento 

(α=0,71) e preocupações (α=0,72) apresentaram coeficientes superiores à 

versão original americana19 e à versão italiana28. Entretanto, o domínio 

barreiras ao tratamento em ambos os questionários e adesão ao tratamento 

no questionário dos pais apresentaram coeficientes inferiores a 0,70, na 

faixa de 0,54-0,68, o que sugere que a validade interna do PedsQLTM 3.0 

Módulo Diabetes está em seu conjunto, não permitindo a aplicação 

fragmentada de suas subescalas, a não ser para uma análise puramente 

descritiva. Essa tendência foi também observada na versão original19 e nas 

traduções para o grego59, italiano28 e iraniano60. 

 Na confiabilidade do teste-reteste dos questionários respondidos pelos 

pais/cuidador das crianças de 2 a 18 anos, os resultados demonstram 

correlações positivas, estatisticamente significativas, de média a grande 

associação (0,52 – 0,83) com exceção do domínio comunicação na faixa 

etária de 2 a 4 anos. Nos questionários para autoavaliação das 

crianças/adolescentes de 5 a 18 anos com exceção do domínio 

preocupações, observou-se uma correlação positiva, média (0,52 – 0,61) e 

estatisticamente significativa para todos os escores entre os dois momentos 
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de avaliação. Os resultados obtidos destas correlações sugerem uma 

estimativa de fidedignidade adequada para o instrumento traduzido, embora 

caiba salientar que esse achado possa sofrer influência de fatores externos 

como variáveis próprias da doença e seu tratamento, como também das 

condições socioeconômicas e culturais 19,53.  

A correlação de Pearson, entre os totais das escalas PedsQLTM 3.0 

Módulo Diabetes e o Questionário pediátrico sobre qualidade de vida 

Versão 4.0 – Português (Brasil) aplicados a pais/cuidador de crianças 

entre 2 e 4 anos apresentou correlação positiva, pequena e estatisticamente 

significativa, enquanto os questionários aplicados a pais/cuidador de 

crianças/adolescentes de 5 a 18 anos mostraram uma correlação positiva, 

média (0,55 e 0,56) e estatisticamente significativa (p < 0,001), que apoiam a 

validade desta tradução. Contudo, na validação do instrumento original 

americano, essas correlações foram de médio a grande efeito19. As versões 

árabe e grega também apresentaram correlações adequadas entre os dois 

questionários 27, 59. Este achado pode ser atribuído ao fato de que, apesar 

dos questionários avaliarem o construto “qualidade de vida”, seus itens 

abordam contextos diferentes da doença crônica61, ou seja, o instrumento 

genérico apresenta, por exemplo, enfoque em capacidade física e atividade 

escolar que não costumam ser problemas para crianças e adolescentes com 

DM1. 

 

    Na comparação entre pais/cuidador e crianças/adolescentes, com 

exceção do domínio preocupações, observou-se uma associação positiva e 

estatisticamente significativa para as subescalas e o total. O escore total (r = 

0,40) e a maioria dos domínios da escala (barreiras ao tratamento, 

comunicação e sintomas do diabetes) apresentaram correlação pequena 

(0,38 – 0,43).  A versão original do instrumento19 (0,28-0,47), bem como as 

versões em italiano28 (0,28-0,54) e grego59 (0,47 – 0,62) apresentaram 

correlações de efeito médio na maioria dos domínios. Nestes estudos, 

correlações entre pais e filhos foram designadas como pequenas (0,10-

0,29), médias (0,30-0,49) e de grandes dimensões (>0,50)19,59. Essas 
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variações/diferenças fortalecem a importância de mensurar as perspectivas 

dos pais/cuidadores, além das crianças/adolescentes, pois, apesar de 

diferentes, podem representar aspectos adicionais na avaliação da QVRS 

pediátrica19, 44. 

Embora tenham sido descritas correlações negativas, de pequena a 

média intensidade entre HbA1c e a versão original americana do 

questionário19, outros estudos também não encontraram essa associação59.  

O regime de tratamento utilizado pelas crianças e adolescentes 

acompanhados no ambulatório de especialidades do Instituto da Criança do 

HCFMUSP (n= 97) adota em sua maioria, doses fixas de insulina de ação 

intermediária (NPH) e insulina de ação rápida ou ultrarrápida em múltiplas 

aplicações de injeções com seringas. O acesso às canetas para aplicação 

de insulina e ao gerenciamento eletrônico do diabetes, como o sistema de 

infusão contínua de insulina (SICI) e os sensores de glicose, ainda não faz 

parte da realidade de grande parte destes pacientes. Embora a literatura 

relate que tanto a terapêutica de Múltiplas Doses de Insulina (MDI) quanto o 

SICI sejam meios efetivos e seguros no manejo intensivo do diabetes, o 

tratamento com bomba de infusão de insulina tende a proporcionar melhores 

resultados de controle metabólico, menos risco de hipoglicemias e menores 

variações glicêmicas62.  

Correlações de pequeno a médio efeito entre QVRS e HbA1c são 

consistentes com dados da literatura sobre diversas doenças. Pontuações 

de qualidade de vida se correlacionam modestamente com resultados 

clínicos, sugerindo que os desfechos clínico e humano sejam relativamente 

independentes; medem domínios diferentes e provavelmente 

complementares63. Em contrapartida, resultados de estudos publicados 

recentemente64,65 sugerem que um melhor controle metabólico está 

associado a uma melhor QVRS em crianças e adolescentes com DM1.  

 Os principais pontos fortes deste estudo foram a inclusão de crianças 

e adolescentes na faixa etária de 2 a 18 anos, a avaliação da confiabilidade 

do instrumento traduzido por meio do teste e reteste, a comparação com 
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outra medida validada anteriormente no Brasil para a verificação da validade 

de critério e ser o primeiro instrumento de avaliação de QVRS específico 

para a população pediátrica (2 a 18 anos de idade) com diabetes mellitus 

tipo 1 em língua portuguesa do Brasil. O grupo de pais e cuidadores 

considerou o instrumento importante como forma de expressar suas 

preocupações e necessidades diante da doença crônica dos filhos. 

O presente estudo teve como limitações o fato dos questionários 

terem sido aplicados em sua maioria apenas em crianças e adolescentes 

com diabetes que recebem atendimento especializado em um único centro 

terciário, o intervalo de tempo entre as fases de teste e reteste de até 

noventa dias e a não realização da análise fatorial que permitiria a 

averiguação da unidimensionalidade dos itens, isto é, se a série de itens do 

questionário traduzido pode ser reduzida idealmente a uma única dimensão 

ou variável. 

 

6.1 Considerações Finais 
 

De acordo com a nova definição proposta pela OMS em 1948, a 

saúde passa a ser tratada não só como ausência de doença ou 

enfermidade, mas também pela presença de bem-estar físico, mental e 

social. Mensurar QVRS na prática clínica pode resultar em benefícios como: 

facilitar a comunicação entre o paciente e a equipe de saúde, identificar 

preocupações físicas e psicossociais a partir das perspectivas dos pais e 

filhos, melhorar a satisfação do paciente, avaliar a eficácia do tratamento ou 

monitorar a evolução da doença e sintomas associados. 

O enfermeiro como integrante da equipe ocupa uma posição 

privilegiada e, através do processo educativo voltado à criança e ao 

adolescente com diabetes mellitus tipo 1, é capaz de levantar aspectos 

relevantes para a tomada de decisões no plano terapêutico.  
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A utilização de um instrumento de avaliação da QVRS em crianças e 

adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 que apresente confiabilidade e 

validade na literatura, torna-se fundamental na busca do aperfeiçoamento 

dos programas de educação para o autocuidado em DM tipo 1 específicos 

para a faixa etária pediátrica e seus familiares. 
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7. Conclusões 

 

 A versão final traduzida, PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes, 

demonstrou clareza e facilidade na compreensão dos itens, sendo 

preenchida em aproximadamente 15 minutos, a não ser por crianças 

entre 5 a 7 anos que precisaram de 15 a 20 minutos. O cálculo das 

pontuações pelo pesquisador também foi simples, o que facilita a sua 

utilização na pesquisa clínica.  

 A consistência interna do questionário total mostrou-se boa para a 

comparação entre grupos de pacientes (Cronbach,α > 0,81) com 

confiabilidade intra-observador moderada para todas as faixas etárias. 

 Houve correlação positiva, pequena a média e estatisticamente 

significativa entre as escalas totais dos questionários PedsQLTM 3.0 

Módulo Diabetes e Questionário pediátrico sobre qualidade de 

vida Versão 4.0 – Português (Brasil). 

 Na comparação entre a autoavaliação das crianças/adolescentes e os 

questionários respondidos pelos pais/cuidadores houve correlação 

positiva, pequena e estatisticamente significativa entre as escalas 

totais. Com exceção dos domínios adesão ao tratamento e 

preocupações, observou-se uma associação positiva e 

estatisticamente significativa também para as subescalas. 

 Não houve correlação significativa entre o nível da hemoglobina 

glicada e os escores obtidos nos questionários. 

 As análises do instrumento PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes 

demonstraram propriedades psicométricas adequadas em termos de 

confiabilidade e validade quando aplicado nesta amostra de 

crianças/adolescentes brasileiros portadores de DM tipo 1 e 

cuidadores. 
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Anexo E 

Resultados para a HbA1c das crianças e adolescentes que 

responderam ao questionário PedsQLTM 3.0 Módulo Diabetes tipo 1 

2-4 ANOS HbA1c (%) 

ALDM  8 

DPF  9,2 

DSUGO  6,5 

DTP  7,9 

ESHS  8,3 

GHPDL 9 

GMSR  9 

GMT  8,6 

IGL   8,7 

JCD  8,4 

JFC  7,6 

JPC  8,5 

JST  8,3 

JTS  7,8 

JVLH  10,6 

KCS  8,8 

LAD  9,3 

LCFS  8,3 

LMG  8,8 

LSMN  9,2 

MGL 9,4 

MPK  Não colheu 

RLR  8,1 

TFO  8,9 

VVP  8,7 
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5-7 ANOS HbA1c (%) 

ALGS  7,4 

BA  8 

CPSM  8,7 

DAS  7,5 

EPSM  8,8 

FMS  9,4 

GOLS 8,1 

GPM  9,8 

GSF  8,3 

IAPR  7,9 

JRAS  8 

KAM  6,3 

MESO  7,4 

MFPT  9,4 

MLGP  7,4 

PASV  6,7 

RCC  9,2 

RGD  9,9 

RLR  7,8 

TOS  8,7 

VMPS  6,9 

VPF  7,6 

Y  8,7 

YHPM  9,2 

ZGM  8,6 
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08-12 ANOS HbA1c (%) 

ACBS  12,1 

CLC  7,7 

DVOG  8,3 

FAS  Não colheu 

GPC  8,1 

GSS  7,8 

GNRO  8,9 

GRL  Não colheu 

GBB  8,1 

HMR  10,7 

IGGS  9,8 

ICP  7,8 

IOS  8,1 

KJS  7,9 

LSR  9,4 

LSR  8,6 

LLC  6,6 

LBMM  7,5 

LGO  9,2 

MCD  8,8 

MGL  7,5 

MRS  9,9 

OMS  8,7 

PCS  7,9 

SMM  8,6 

TCA  10,1 

TJC  10,3 

VAMS  7,8 

VSO  8 
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13-18 ANOS 

 
HbA1c (%) 

ALGS  8,8 

AEB  9,4 

ASO  12,6 

DCCS  7,7 

DBSF  14,1 

EASM  8,5 

EMW 12,4 

FCP  8,9 

GROS  8,4 

GTB  8,2 

IHFB  10,2 

IGS  8,4 

KC  8,7 

KSB  11,6 

LJLN  8,3 

LGOGP  10,1 

MQF  10,4 

MSS  Não colheu 

MGF  8,8 

NHG  13,4 

PMS  9,3 

RKRL  9,3 

RFM  11,3 

RFV  11,7 

SMB  7,7 

TPST  6,9 

TFC  9,9 

VHAF  7,9 

VMM  12,4 
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