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RESUMO
Rocha LF. Adaptação cultural e validação da versão brasileira do
questionário de avaliação de saúde em esclerodermia [tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013.
Introdução: O Questionário de Avaliação de Saúde em Esclerodermia
(SHAQ) é uma ferramenta clínica que avalia especificamente os diversos
sistemas acometidos por esta doença. Este instrumento tem sido
amplamente utilizado como uma avaliação adicional para a Esclerose
Sistêmica (ES). Objetivo: Adaptar culturalmente e validar a versão brasileira
do SHAQ. Métodos: A validade de construção foi avaliada com base nas
correlações entre SHAQ e o questionário genérico de qualidade de vida
Medical Outcome Study Short From-36 (SF-36v2TM) e do índice de
incapacidade - HAQ-DI (do inglês, HAQ disatibily index). A correlação entre
o SHAQ e gravidade da doença foi avaliada pelo coeficiente de correlação
de Spearman. A reprodutibilidade do SHAQ foi avaliada pelo Coeficiente de
Correlação Intraclasse (ICC). Resultados: Entre os 151 pacientes
consecutivamente avaliados no ambulatório, 59% eram do subtipo limitado
de ES. A Escala Visual Analógica (EVA) de avaliação global de doença, que
compõe o SHAQ, apresentou correlação estatisticamente significativa com
HAQ-DI, EVA de dor e o escore Sumário dos Componentes Físicos (PCS)
que compõem o SF-36v2TM (r=0,595, r=0,612, r=-0,582, respectivamente,
p<0,001). Uma análise mais aprofundada revelou correlação significativa
entre EVA de gravidade de doença e os seguintes componentes do SF36v2TM: dor corporal (r=-0,621, p<0,001), vitalidade (r=-0,544, p<0,001),
capacidade funcional (r=-0,510, p<0,001) e aspecto físico (r=-0,505,
p<0,001). Além disso, a EVA digestiva, pulmonar e de avaliação global de
gravidade de doença foram correlacionadas com o número de órgãos
envolvidos (r=0,178, p=0,029; r=0,214, p=0,008; r=0,282, p<0,001). A
reprodutibilidade do SHAQ também foi demonstrada (ICC:0,757, 95%
(IC=0,636-0,842). Conclusão: A versão brasileira do SHAQ demonstrou ter
validade de construção e discriminante, bem como uma boa
reprodutibilidade.
Descritores: Esclerose sistêmica. Qualidade de vida. Questionários.

SUMMARY
Rocha LF. Cross-cultural adaptation and validation of the brazilianportuguese version of the Scleroderma Health Assessment Questionnaire
(SHAQ) [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2013.
Background: The Scleroderma Health Assessment Questionnaire (SHAQ)
is a feasible multisystem specific tool that has been extensively used as an
additional assessment for systemic sclerosis (SSc). Aims: To cross-culturally
adapt and validate the Brazilian Portuguese version of the SHAQ. Methods:
Construct validity was assessed based on the correlations between SHAQ
and both the Medical Outcomes Survey Short Form 36 version 2 (SF-36v2TM)
and the HAQ-DI. The correlation between the SHAQ and disease severity
was assessed by Spearman´s correlation coefficient. The reproducibility of
the SHAQ was evaluated by intra-class correlation coefficient (ICC). Results:
Among the 151 consecutive outpatients evaluated, 59% had limited SSc
subtype. The overall disease severity visual analogue scale (VAS) of the
SHAQ was statistically significant correlated to HAQ-DI, pain VAS and the
SF-36v2TM physical component summary (PCS) score (r=0.595; r=0.612; r=0.582, respectively; p<0.001). Further analysis of all SF-36v2TM components
revealed statistically significant correlations between overall disease severity
VAS and bodily pain (r=0.621, p<0.001), vitality (r=-0.544, p<0.001), physical
function (r=-0.510, p<0.001) and role limitation-physical dimensions (r=0.505, p<0.001). Moreover, digestive, pulmonary and overall disease severity
VAS were statistically significant correlated to the number of organs involved
(r=0.178, p=0.029; r=0.214, p=0.008; r=0.282, p<0.001). We also
demonstrated high reproducibility for SHAQ (ICC:0.757, 95% (CI=0.6360.842). Conclusion: The Brazilian-Portuguese version of the SHAQ
demonstrated both construct and discriminant validity, as well as good
reproducibility.
Descriptors: Scleroderma, Systemic. Quality of life. Questionnaire.
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A Esclerose Sistêmica (ES) é uma doença sistêmica grave de
etiologia ainda desconhecida, que leva a uma importante incapacidade
funcional e baixa qualidade de vida; os pacientes precisam lidar com dor,
desfiguração, incapacidade e sentimentos de desamparo. A ES é associada
com uma das mais altas taxas de mortalidade entre todas as doenças
autoimunes1. Atualmente, não existe nenhum tratamento eficaz2, e não há
marcadores específicos para definir atividade de doença ou resposta ao
tratamento3. O cuidado de pacientes com ES tem sido, portanto, um desafio
para os pesquisadores e clínicos e tem como objetivo final do tratamento, a
melhora da qualidade de vida.
Em reumatologia, as variáveis clínicas e laboratoriais utilizadas para
avaliação de atividade de doença e sua evolução são, de certa forma,
subjetivas. Os questionários ou instrumentos de medida avaliam essas
variáveis de forma mais objetiva além de apresentarem a característica de
serem sensíveis a mudanças na resposta a uma intervenção terapêutica.
O Índice de Incapacidade do Questionário de Avaliação em Saúde
(HAQ-DI) vem sendo utilizado para medir incapacidade e limitação funcional
de pacientes com ES desde 19914. Inicialmente, este questionário foi
desenvolvido para a artrite reumatoide5,6, com ênfase na avaliação do
sistema musculoesquelético, mas é também um instrumento valioso para

monitorar a evolução de doença, prognóstico e sobrevida na ES7-9. Além do
HAQ-DI, outro questionário disponível na versão brasileira para avaliação de
pacientes com ES é o SF-36. Este instrumento é um questionário genérico
de avaliação da qualidade de vida relacionada com a saúde. Em 200510,
foram analisadas a validade e confiabilidade do HAQ-DI e do SF-36 em 239
pacientes portadores da ES forma difusa em um estudo fase II-III duplo
cego, multicêntrico, prospectivo, randomizado, placebo controlado testando
a relaxina como tratamento para fibrose cutânea durante seis meses. Este
estudo ratificou a importância desses dois instrumentos, ressaltando a maior
correlação do SF-36 com alterações nas avaliações globais dos médicos e
pacientes comparado com o HAQ-DI. Enquanto o HAQ-DI mostrou maior
capacidade de detecção de alteração de acometimento cutâneo e pulmonar
pela doença do que o SF-36. Desta forma, os dois instrumentos
demonstraram complementaridade na avaliação dos pacientes portadores
de ES difusa. Outros estudos também demonstraram correlação do HAQ-DI
com sinais e sintomas específicos na ES, como o maior acometimento
cutâneo associado com maior disfunção4,7,10,11, assim como dor articular,
edema8, fraqueza muscular proximal7, perda da mobilidade das mãos11,
presença de crepitação tendínea7, e envolvimentos cardíaco e renal4. Dois
estudos recentes também correlacionaram maior perda funcional com úlcera
digital11,12. Smyth et al.11, quantificaram a perda de função pela doença em
vários aspectos pela EVA e demonstraram similaridade significante com o
HAQ-DI. O valor do HAQ-DI também demonstrou correlação com sobrevida,
sendo o valor basal >1,0 preditor de mortalidade em quatro anos8.
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Entretanto, esse questionário não aborda adequadamente o espectro
de órgãos-alvo específicos da ES13, e inclui parâmetros que normalmente
não são afetados diretamente por esta doença (andar e levantar)14. Em
1997, Steen e Medsger7 validaram uma versão mais específica do HAQ-DI
para ES (SHAQ) com avaliação adicional de cinco sintomas específicos da
doença: o fenômeno de Raynaud, úlceras digitais, sintomas gastrointestinais
e pulmonares, além da avaliação global da gravidade da doença pela
perspectiva do paciente. Outros questionários específicos foram propostos
para avaliação da ES11,13-15, e entre eles, o SHAQ7 é o mais comumente
utilizado16.
O SHAQ se tornou um método barato e conveniente, o qual foi
validado inicialmente em inglês como um instrumento preciso para medir
mudanças no status da doença, sendo posteriormente validado para o
francês12, italiano17, chinês18 e sueco19. Em 201116, a validade e
confiabilidade do SHAQ foram revisadas. As validades concorrente e
convergente foram demonstradas quando comparadas ao questionário
inglês específico para ES (UKFS)11. Além disso, o SHAQ também tem
validade de face - termo este utilizado para definir se o questionário tem a
capacidade de caracterizar as alterações orgânicas específicas avaliadas e
medidas com coerência biológica - já que as mesmas frases e/ou palavras
contidas no SHAQ foram utilizadas pelos pacientes com ES para descrever
seus sintomas7. A confiabilidade do SHAQ foi demonstrada no estudo clínico
sobre o fenômeno de Raynaud20. O SHAQ também demonstrou ter
responsividade à mudança terapêutica, mudança clínica evolutiva de úlcera

digital, sintomas gastrointestinais e pulmonares, além de correlação com
mortalidade7. De uma forma geral, o SHAQ aumenta a capacidade de
avaliação da disfunção provocada pelo envolvimento visceral, quando
comparado ao HAQ-DI isoladamente21.
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo validar a versão
brasileira do SHAQ para que essa ferramenta seja disponibilizada para
investigação e prática clínica no Brasil.

2 OBJETIVOS
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a) Traduzir, adaptar culturalmente e validar a versão brasileira do
SHAQ.
b) Disponibilizar um questionário de avaliação específica para
esclerodermia no Brasil, a fim de fornecer essa ferramenta padronizada para
investigação e prática clínica.

3 MÉTODOS
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3.1 Pacientes
O estudo incluiu 151 pacientes com diagnóstico de ES, classificados
de acordo com os critérios do Colégio Americano de Reumatologia (ACR)
em 198022. Os pacientes foram recrutados no Ambulatório de Esclerodermia
da Divisão de Reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) no período de maio
de 2011 a março de 2012. Foram excluídos aqueles com diagnóstico de
síndrome de superposição a outras doenças do tecido conjuntivo. Foram
incluídos apenas brasileiros natos, com um bom domínio da linguagem, com
capacidade de compreender o conceito de Escala Visual Analógica (EVA),
bem como uma boa acuidade visual. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética

local (CAPPesq da

Diretoria

Clínica

da

FMUSP), conforme

estabelecido no protocolo de pesquisa número 0319/10 (Anexo A). Todos os
participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

3.2 Avaliação Clínica
Os dados foram obtidos por uma entrevista clínica estruturada e
revisão de prontuários, no mesmo dia da consulta de rotina. Os seguintes
dados foram coletados: sexo, idade, raça, escolaridade e duração da doença
(definida como a primeira manifestação não-fenômeno de Raynaud). Além
disso, a terapia imunossupressora atual, Velocidade de Hemossedimentação
de Eritrócitos (VHS), Proteína C-reativa (PCR), bem como as concentrações
séricas de hemoglobina foram registradas. O subtipo cutâneo da ES foi
classificado com base em critérios de LeRoy23. A extensão do envolvimento
da pele foi avaliada pelo escore cutâneo total de Rodnan modificado (ECTRM)24. Dor de qualquer origem foi medida pela EVA de dor, que compõe o
HAQ-DI.
Com o objetivo de correlacionar o SHAQ com a gravidade da doença,
os seguintes parâmetros foram utilizados para definir o envolvimento visceral
específico: envolvimento gastrointestinal: hipomotilidade esofágica distal ou
aperistalse (documentado por esofagograma ou manometria), e/ou sintomas
de diarréia e/ou incontinência fecal, e/ou Índice de Massa Corporal (IMC)
<18;

envolvimento

pulmonar:

alveolite

fibrosante

evidenciado

pela

tomografia computadorizada de alta resolução de tórax e prova de função
pulmonar demostrando padrão restritivo - caracterizado pela Capacidade
Vital Forçada (CVF) <70% do normal predito, e/ou Capacidade de Difusão
de monóxido de carbono (DLCO) <70% do normal predito, e/ou Classificação
Funcional de New York Heart Association (NYHA) >II (moderada a grave
incapacidade para realizar atividades da vida diária com dispnéia mesmo em
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repouso)25; Hipertensão Pulmonar (HP): pressão arterial pulmonar sistólica
>40mmHg em ecocardiograma Doppler, e/ou a pressão da artéria pulmonar
em repouso ≥25mmHg em cateterismo cardíaco direito; envolvimento
cardíaco: presença de arritmias e/ou pericardite e/ou disfunção miocárdica
observada em ecocardiograma Doppler; envolvimento renal: insuficiência
renal rapidamente progressiva, com início abrupto de hipertensão moderada
a acentuada.

3.3 Definições dos Questionários
3.3.1 HAQ-DI
O HAQ-DI é um questionário autoaplicado, que contém 20 itens sobre
atividades de vida diária dentre oito componentes que avaliam o sistema
musculoesquelético: vestir-se e se arrumar, levantar-se, comer, caminhar,
higiene pessoal, alcance, força de preensão, e outras atividades. Há quatro
possíveis respostas para cada pergunta: sem qualquer dificuldade (0), com
alguma dificuldade (1), com muita dificuldade (2) e incapaz de fazer (3). A
pontuação mais alta relatada pelo paciente para qualquer questão de cada
componente determina a pontuação, a menos que seja necessário ajuda de
outra pessoa ou do uso de dispositivos, neste caso, a pontuação é
automaticamente aumentada para 2. A pontuação do HAQ-DI é calculada
pela média dos oito domínios (itens), variando entre 0 e 3. Quanto maior a
pontuação, mais deficiência. A versão brasileira validada do HAQ foi
utilizada neste estudo26.

O HAQ-DI também contém uma EVA utilizada para quantificar a dor
que o paciente sentiu na semana anterior ao questionário. A EVA de dor é
uma linha de 15 centímetros convertidos para uma escala contínua que varia
de 0 (sem dor) a 3 (dor muito forte). Para calcular a pontuação, uma régua é
utilizada para medir a distância em centímetros da âncora esquerda até a
marca feita pelo paciente e, em seguida, multiplica-se o valor encontrado por
0,27. A pontuação da EVA de dor não é incorporada ao escore composto do
HAQ-DI.

3.3.2 SHAQ
O SHAQ é composto pelo HAQ-DI acrescido das cinco seguintes
questões (EVA SHAQ): ‘‘in the past week how much have your - Raynaud’s
phenomenon, digital ulcers, gastrointestinal, lung, and overall scleroderma symptoms interfered with your activity?’’ As âncoras da linha são ‘‘does not
interfere’’ e ‘‘very severe limitations’’ (Anexo B). O comprimento de cada uma
das EVA é de 15 cm. Semelhante à pontuação da EVA de dor, o valor da
EVA SHAQ é multiplicado por 0,2 para obter a pontuação final. O intervalo
de pontuação de 0 a 3 representa a limitação mínima e máxima,
respectivamente. O valor de cada item da EVA é relatado separadamente.
As questões do SHAQ referem-se à intensidade dos sintomas na semana
que antecede a avaliação7.
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3.3.3 SF-36 v2TM
O SF-36 é um questionário genérico de avaliação da qualidade de
vida relacionada com a saúde. A versão brasileira do SF-36 já foi traduzida e
validada por Ciconelli et al.27, em 1999. A versão SF-36v2TM em português
brasileiro foi desenvolvida após a revisão da Versão 128. Esta é uma versão
atualizada, os 36 itens do questionário autoaplicado avaliam a qualidade de
vida em oito áreas, incluindo capacidade funcional, aspecto físico, dor
corporal, saúde geral, vitalidade, função social, aspecto mental e saúde
mental. As quatro escalas de saúde física são resumidas em componentes
físicos (PCS), e as quatro escalas de saúde mental em componente mental
(MCS). As escalas de PCS e MCS são normalizadas para a população em
geral, para os quais a pontuação média ± desvio padrão é de 50 ± 1029,30.
Quanto mais baixa a pontuação, maior o comprometimento da área avaliada.
As propriedades psicométricas da versão português brasileira do SF-36v2TM
estão bem estabelecidas31. A licença número QM011936 foi obtida para
utilização do SF-36v2TM a partir do QualityMetric Inc.

3.4 Desenvolvimento

da

Versão

Brasileira

do

Questionário

de

Avaliação de Saúde (SHAQ)
O processo de tradução, adaptação transcultural e validação do
SHAQ foi realizado de acordo com os princípios normais de boas práticas
detalhado a seguir32,33.

3.4.1 Tradução
A tradução do SHAQ para o português do Brasil foi realizada por dois
tradutores juramentados bilíngues (nativos do Brasil) de forma independente.
Um dos tradutores foi informado sobre o objetivo e o contexto do
questionário e o outro o fez de forma cega [T1, T2] (Anexo C).
Posteriormente, uma comissão formada pelos tradutores e dois médicos que
participaram do estudo elaborou uma síntese de T1 e T2, resultando em
uma tradução comum [T1-2 (Anexo D)]. Em seguida, outros dois tradutores
bilíngues (nativos de língua Inglesa) traduziram a versão T1-2 para o Inglês
[BT1, BT2 (Anexo E)] de forma independente e cega do questionário original,
novamente sintetizado pela comissão. Posteriormente, a versão original e a
traduzida

para

o

inglês

foram

comparadas

e

as

discrepâncias

documentadas. As perguntas foram revistas e reescritas após consenso. A
autora do questionário original, Dra. Virginia Steen, participou durante todo o
processo de tradução e validação do questionário.

3.4.2 Adaptações culturais e linguísticas
Para traduzir e adaptar o SHAQ ao contexto brasileiro foram
necessárias realizar algumas modificações linguísticas e de adaptação
cultural. A fim de facilitar compreensão do paciente, o significado de
“fenômeno de Raynaud” foi explicado entre parênteses “(alterações na cor
dos dedos das mãos e dos pés)”. Além disso, o termo “úlceras digitais” foi
alterado para “feridas na ponta dos dedos”, pois o termo “úlcera” estava
sendo confundido com úlcera péptica. Os pacientes relataram alguma
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dificuldade em compreender o significado de “gastrointestinais”, ficando mais
claro ao separar os termos em: “gástricos e intestinais”. De acordo com as
recomendações originais da autora, mais detalhes sobre estes termos
estaria fora dos propósitos do SHAQ. Há um questionário específico para
avaliação do acometimento do trato gastrointestinal34 pela ES, que mede
tanto a atividade e como a gravidade de doença. Não foi necessário
modificação para a EVA pulmonar, que no questionário original já dispunha
de uma explicação entre parênteses “shortness of breath” que foi traduzida
como “falta de ar”. A EVA da avaliação global de gravidade de doença foi
enfatizado, acrescentando a expressão “em geral”, porque o termo
“esclerodermia” estava sendo interpretado como envolvimento cutâneo
isolado. Finalmente, a nova versão do questionário foi submetida a 30
pacientes para ser aprovada. A versão final foi obtida e, portanto, submetida
ao processo de validação (Anexo F).

3.5 Validação das Propriedades Psicométricas do SHAQ Brasileiro
Após breve explicação dos objetivos do estudo, cada paciente
completou três questionários autoadministrados sob supervisão: as versões
brasileiras validadas do SF-36v2TM, do HAQ-DI, e as cinco perguntas ES
específicas sob validação (EVA SHAQ). A fim de validar a versão brasileira
do SHAQ, as seguintes propriedades psicométricas foram avaliadas
sucessivamente:

3.5.1 Validade de construção
A validade de construção refere-se à relação de um questionário com
outro padronizado, de forma consistente com as hipóteses teoricamente
formuladas sobre o que está sendo medido33. Aqueles com grande
correlação são descritos como tendo validade de construção convergente. A
associação entre os questionários EVA SHAQ, HAQ-DI e SF-36v2TM foi
utilizada para avaliar a validade de construção. O esperado era que
houvesse alta correlação entre os questionários EVA SHAQ e HAQ-DI, e
que houvesse correlação inversa entre EVA SHAQ e os domínios de
qualidade de vida avaliados pelo SF-36v2TM. O PCS SF-36v2TM também
deveria ter correlação inversa com as EVAs digestiva, pulmonar e de
avaliação global da gravidade de doença12,35.

3.5.2 Validade discriminante
Validade discriminante refere-se à capacidade do questionário
distinguir pacientes com diferentes comprometimentos na qualidade de vida.
Os respectivos valores de PCS SF-36v2TM, HAQ-DI e EVA SHAQ foram
comparados entre os pacientes com e sem envolvimento de órgãos pela ES
como definido acima. Esperávamos uma associação moderada a alta entre a
versão brasileira do SHAQ, os itens físicos SF-36v2TM e o número de órgãos
específicos envolvidos7,21,36. O PCS SF-36v2TM e HAQ-DI deveriam ser pior
no subtipo difusa da ES. No entanto, não era esperado que a EVA SHAQ
apresentasse capacidade de discriminar melhor os subtipos cutâneos
limitado e difuso de ES do que o HAQ-DI16,37.
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3.5.3 Reprodutibilidade
Reprodutibilidade refere-se à capacidade de um questionário aplicado
de maneira repetida em pessoas estáveis fornecer respostas similares33. Os
pacientes foram entrevistados inicialmente pelo o entrevistador A, que
administrava as cinco perguntas da EVA SHAQ, bem como as versões
brasileiras do HAQ-DI e SF-36v2TM. Dez minutos depois, o entrevistador B
reaplicava o questionário EVA SHAQ para avaliar a confiabilidade
interobservador.

Finalmente,

a

fim

de

avaliar

a

confiabilidade

intraobservador, EVA SHAQ foi reaplicado pelo entrevistador A em 70
pacientes em um período de um mês.

3.5.4 Efeito teto e chão
A profundidade de medida do questionário está correlacionada ao
efeito teto e chão. Este efeito mede o percentual da amostra que atinge o
melhor e pior escore possível. Quando presente em mais de 15% das
respostas, a validade de conteúdo, a confiabilidade e a responsividade do
teste ficam comprometidas33. Esperávamos um valor inferior a 15% da
amostra.

3.6 Análise Estatística
A estatística descritiva foi realizada para resumir as características
demográficas e clínicas dos pacientes, e foram apresentadas em média e
Desvio Padrão (DP). Para avaliar as diferenças entre os subtipos de ES, os
dados quantitativos foram analisados por ambos os testes de Mann-Whitney
e teste t de Student. Os dados qualitativos foram avaliados pelo teste quiquadrado, teste exato de Fisher e análise da razão de verossimilhança. A
associação entre a EVA SHAQ, raça e nível de escolaridade foram
analisados estatisticamente pelo teste de Kruskal-Wallis. O coeficiente de
correlação de Spearman foi utilizado para examinar o grau de associação
entre os escores do SHAQ com a duração da doença, o HAQ-DI, SF-36v2TM,
EVA dor e o número de órgãos envolvidos. Foi considerado o Intervalo de
Confiança (IC) >95%. A confiabilidade teste-reteste foi avaliada pelo
Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC). Os percentuais de entrevistados
marcando o mínimo (piso) e máximo (teto) da EVA SHAQ foram calculados
para avaliar as distribuições da pontuação na escala. Foi considerada uma
correlação baixa se valor inferior ou igual a 0,29, entre 0,30 e 0,49 como
moderada, e maior do que ou igual a 0,50 como elevada38. Um valor de p
estritamente menor que 0,05 foi considerado estatisticamente significativo.

4 RESULTADOS
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Cento e cinquenta e um pacientes completaram os questionários
HAQ-DI, SF-36v2TM e EVA SHAQ. As características demográficas e as
características da doença estão descritas na Tabela 1. Os pacientes eram,
em sua maioria, mulheres da raça branca, entre 15 e 86 anos. Quarenta por
cento dos pacientes apresentavam menos de oito anos de escolaridade,
enquanto 40% completaram 11 ou mais anos de estudo. O tempo médio de
duração de doença foi de 11±9 anos, 59% eram do subtipo limitado de ES
(84,3% doença tardia) e 41% do subtipo difuso de ES (77,4% doença tardia).
O ECT-RM médio foi de 2,6±8,4 para o subtipo limitado e 7,7±8,4 para o
subtipo difuso de ES. O ECT-RM relativamente baixo do subtipo difuso de
doença justifica-se pelo tempo de duração de doença, uma vez que a
maioria dos pacientes do subtipo difuso apresentava a fase tardia. Quando
analisado isoladamente, o subtipo cutâneo difuso tardio apresenta um
escore menor do que o subtipo cutâneo difuso precoce de ES (6,4±7,2 vs.
13,8±10,3, p=0,02).
Comparando os subtipos de ES, os pacientes com o subtipo limitado
eram mais velhos, com maior tempo de duração de doença (13,1±9,9 vs.
8,2±7 anos, p=0,001), maior frequência de calcinose (21,6% vs. 8,1%,
p=0,026), hipertensão arterial pulmonar (26,2% vs. 6,9%, p=0,005) e
anticorpos anticentrômero (25,8% vs. 9,7%, p=0,013) (Tabela 1). Pacientes

com o subtipo difuso apresentaram maior frequência de anticorpos
antitopoisomerase

(35,1%

vs.

20,2%,

p=0,049),

e

foram

mais

frequentemente prescritos com ciclofosfamida que o subtipo limitado (23,7
vs. 10,5%, p=0,041). Não houve diferença em relação ao VHS médio
(19,6±19,9 vs. 19,1±17,8, p=0,968), PCR (13,8±27,8 vs. 9,2±16,5, p=0,785)
e as concentrações de hemoglobina (12,8±1,6 vs. 12,9±1,7, p=0,811) entre
os subtipos difuso e limitado de ES, respectivamente. Entre a prescrição de
outras terapias imunossupressoras, não houve diferença significativa entre
os subtipos difuso e limitado de ES (nenhum: 32,2 vs. 44,2%, p=0,172;
metotrexato: 23,7 vs. 31,4%, p=0,353; azatioprina: 18,6 vs. 10,5%, p=0,223;
micofenolato mofetil: 1,7 vs. 2,3%, p=1, respectivamente).
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Tabela 1 - Características Demográficas e Clínicas dos pacientes com
ES difusa e limitada
Total
N=151

Difusa
N=62

Limitada
N=89

p

88,1

85,5

89,9

0,41

51,7 ±14

45,2 ± 13,1

56,4±12,3

<0,001

72

69,4

73,9

0,82

Inferior a 8

39,9

27,5

48,1

8-11

20,3

19,6

20,8

Superior a 11

39,8

52,9

31,2

Tempo de doença, anos

11,1 ±9,1

8,2±7

13,1±9,9

0,001

IMC

24,1 ±4,7

23,8±5,1

24,4±4,4

0,48

4,8±6,7

7,7±8,4

2,6±3,8

0,002

21,8

17,7

23,6

0,42

75

72,4

76,8

0,55

Incontinência fecal, %

17,2

19,4

15,7

0,56

Doença intersticial pulmonar, %

67,4

70,2

65,4

0,56

Classe funcional (NYHA) >II, %

20,2

25,6

16,6

0,64

CVF <70, %

41/100 (41)

19/39 (48,7)

22/61(36)

0,21

DLCO <70, %

26/40 (65)

9/16 (56,2)

17/24 (70,8)

0,8

Hipertensão pulmonar, %

18,3

6,9

26,2

0,005

Coração, %

46,8

38,5

52,8

0,26

Rim, %

1,3

3,2

0

0,17

VHS (mm/h)

19,2 ±20

19,6 ±19,9

19,1 ±17,8

0,968

PCR (mg/L)

10,9 ±21,5

13,8 ±27,8

9,2 ±16,5

0,785

Hemoglobina (g/dl)

12,9 ±1,7

12,8 ±1,6

12,9 ±1,7

0,811

Anticorpo antitopoisomerase, %

26,2

35,1

20,2

0,049

Anticorpo anticentrômero,%

19,2

9,7

25,8

0,013

Variáveis
Sexo feminino, %
Idade, anos
Raça branca, %

a

b

Escolaridade em anos, %

ECT-RM
Úlcera digital, %
Dismotilidade esofágica , %

b

<0,05

c

a
c

d

b

d
c
c
c

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão e percentual, exceto quando indicado.
a
Analise por teste qui-quadrado exceto quando especificado; teste t-student;
r
c
d
Razão de verossimilhança; Teste de Mann-Whitney; Teste exato de Fisher

A pontuação média do HAQ-DI foi de 1,03±0,71, indicando limitação
funcional moderada a grave entre os pacientes com ES. A pontuação média
do PCS e do MCS SF-36v2TM foi 37,94±10 e 42,52±12,1, respectivamente.
Não houve diferença entre os subtipos de ES quanto à limitação funcional
avaliada pelo HAQ-DI, à qualidade de vida avaliada pelo SF-36v2TM, e aos
sintomas ES específicos avaliadas pela EVA SHAQ. No entanto, a EVA de
dor foi significativamente superior nos pacientes com o subtipo limitado em
comparação ao subtipo difuso de ES (p=0,001) (Tabela 2). Consequentemente,
os pacientes com o subtipo limitado queixaram-se mais frequentemente de
dor do que aqueles com o subtipo difuso (83,1% vs. 69,3%, p=0,02). Na maior
parte das vezes a causa da dor estava relacionada à ES: artrite inflamatória
em 29,7%, úlceras digitais em 22,9%, assim como miopatia inflamatória,
calcinose e dor abdominal em 4%.
Tabela 2 - Medidas de qualidade de vida relacionada à saúde e
capacidade funcional
Total
N=151

Difuso
N=62

Limitado
N=89

p

HAQ-DI

1,03±0,7

1,04±0,8

1,01±0,7

0,8

EVA dor

1,32±1,0

1,16±1,0

1,41±1,0

0,001

PCS SF-36v2TM

37,9±10,0

38,4±10,1

37,9±9,3

0,75

MCS SF-36v2TM

42,5±12,1

43,4±12,4

41,8±12

0,42

SHAQ EVA f. Raynaud

1,1±1,0

1,1±1,0

1,0±1,0

0,94

SHAQ EVA úlcera digital

0,88±1,0

0,87±1,0

0,9±1,0

0,43

SHAQ EVA digestiva

0,96±0,9

1,0±1,0

0,91±0,9

0,60

SHAQ EVA pulmonar

0,79±1,0

0,7±0,9

0,84±1,0

0,20

SHAQ EVA avaliação global

1,53±1,0

1,51±1,0

1,53±1,0

0,79

Instrumentos/ Escalas

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão. HAQ-DI: Índice de Incapacidade do
Questionário de Avaliação em Saúde; SHAQ: Questionário de Avaliação de Saúde em Esclerodermia.
TM
EVA: escala visual analógica. O HAQ-DI e as EVAs variam de 0 (mínimo) a 3 (máximo). PCS SF-36v2 :
TM
TM
Escore sumário dos componentes físicos que compõem o SF-36v2 ; MCS SF-36v2 : Escore sumário
TM
dos componentes mentais que compõem o SF-36v2 , abaixo de 50 indica baixa qualidade de vida.
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4.1 Validação das Propriedades Psicométricas da Versão Brasileira do
SHAQ
A fim de testar a validade concorrente, o coeficiente de correlação de
Spearman foi avaliado entre o HAQ-DI, EVA de dor, os domínios do SF-36 v2TM
e o SHAQ (Tabela 3). Como esperado, houve correlação estatisticamente
significativa entre SHAQ e HAQ-DI, EVA de dor e PCS SF-36v2TM, sendo
maior correlação com a EVA de avaliação global da gravidade de doença
(Tabela 3).
Uma análise mais aprofundada em todas as dimensões do SF-36v2TM
revelou alta correlação entre a EVA de avaliação global da gravidade de
doença e dor corporal (r=-0,621, p<0,001), vitalidade (r=-0,544, p<0,001),
capacidade funcional (r=-0,510 , p<0,001) e os aspectos físicos (r=-0,505,
p<0,001).
A EVA de fenômeno de Raynaud mostrou moderada correlação com
HAQ-DI, EVA de dor e o PCS SF-36v2TM (r=0,423; r=0,433; r=-0,453,
p<0,001).
Entre o PCS SF-36v2TM, a EVA de fenômeno de Raynaud foi
intimamente relacionado com dor corporal (r=-0,510, p<0,001), e embora
estatisticamente significativo, apresentou baixa correlação com os domínios
de aspectos mentais do SF-36v2TM (MCS r=-0,244, p=0,003; aspectos
mentais (r=-0,245, p=0,002) e saúde mental (r=-0,274, p=0,001). A EVA de
úlceras digitais exibiram moderada correlação com HAQ-DI e dor corporal
(r=0,315; r=-0,398, p<0,001). Na Tabela 3, a EVA digestiva mostrou
moderada a alta correlação com HAQ-DI, EVA de dor e todos os domínios
do SF-36v2TM, exceto para a saúde geral (r=-0,225, p=0,006). A EVA

pulmonar apresentou correlação baixa com o MCS SF-36v2TM (r=-0,263,
p<0,001), especialmente com aspecto mental e saúde mental (r=-0,260; r=0,283, p<0,001). O MCS SF-36v2TM mostrou moderada correlação com a
EVA digestiva e de avaliação global da gravidade de doença (Tabela 3).

Tabela 3 - Correlação de Spearman entre a EVA SHAQ, HAQ-DI, EVA
dor e os escores PCS e MCS SF-36v2TM em 151 pacientes
com ES
EVA SHAQ
Fenômeno
de Raynaud

Úlcera
digital

Digestiva

Pulmonar

Avaliação
global
de doença

HAQ-DI

0,423

0,315

0,427

0,356

0,595

EVA dor

0,433

0,254*

0,405

0,421

0,612

TM

-0,453

-0,247*

-0,348

-0,445

-0,582

TM

-0,244*

-0,263*

-0,422

-0,263*

-0,402

PCS SF-36v2
MCS SF36v2

Os resultados foram expressos como r.
p< 0.001 exceto quando indicado; *p<0,05
HAQ-DI: Índice de Incapacidade do Questionário de Avaliação em Saúde; SHAQ EVA: Escala
TM
Visual Analógica do Questionário de Avaliação de Saúde em Esclerodermia. PCS SF-36v2 :
TM
TM
Escore sumário dos componentes físicos que compõem o SF-36v2 ; MCS SF-36v2 : Escore
TM
sumário dos componentes mentais que compõem o SF-36v2 .

A Tabela 4 mostra a validade discriminante da versão brasileira do
SHAQ. O número de envolvimento visceral foi estatisticamente proporcional
ao PCS SF-36v2TM, HAQ-DI, EVA digestiva, pulmonar e a soma total da
EVA SHAQ. No entanto, todos os coeficientes de correlação foram menores
que 0,3. Entre as dimensões do SF-36v2TM, a capacidade funcional (r=0,244, p=0,003), dor corporal (r=-0,163, p=0,046) e vitalidade (r=-0,246,
p=0,003) demonstraram relação estatística com o número de órgãos
envolvidos. Não houve correlação entre o número de órgãos envolvidos e a
EVA de dor, fenômeno de Raynaud, úlceras digitais ou MCS SF-36v2TM. A
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fim de testar a validade de face, foi investigada a correlação da EVA de
úlceras digital e pulmonar com os achados clínicos específicos. O escore
médio da EVA de úlceras digitais foi altamente correlacionado com presença
de cicatriz digitais ao exame clínico (1,03±0,97), assim como a presença de
úlceras digitais (1,64±1,13), p<0,001. A EVA pulmonar médio foi altamente
correlacionado com a classe funcional de NYHA maior que II (0,54±0,79 vs.
1,65±0,94, p<0,001).

Tabela 4 - Correlação de Spearman entre o escore EVA SHAQ, HAQ-DI,
EVA dor, PCS e MCS SF-36v2TM, e número de órgãos
envolvidos em 151 pacientes com ES

HAQ-DI

Correlação com o número
de órgãos envolvidos
0,175

<0,05

EVA dor

0,031

0,72

TM

-0,212

<0,05

MCS SF-36v2

TM

-0,102

0,22

SHAQ EVA fenômeno de Raynaud

0,103

0,21

SHAQ EVA úlcera digital

-0,016

0,84

SHAQ EVA digestiva

0,178

<0,05

SHAQ EVA pulmonar

0,241

<0,05

SHAQ EVA avaliação global de doença

0,282

<0,001

Instrumentos/ Escalas

PCS SF-36v2

p

Os resultados foram expressos em r. HAQ-DI: Índice de Incapacidade do Questionário de Avaliação
em Saúde; SHAQ EVA: Escala Visual Analógica do Questionário de Avaliação de Saúde em
TM
Esclerodermia. PCS SF-36v2 : Escore sumário dos componentes físicos que compõem o SFTM
TM
TM
36v2 ; MCS SF-36v2 : Escore sumário dos componentes mentais que compõem o SF-36v2 . A
definição de acometimento visceral está descrito nos métodos.

Cento e quarenta e quatro pacientes responderam o questionário sob
supervisão dos entrevistadores A e B. Foi observado alta confiabilidade
interobservador, ICC de 0,94 (IC=0,912-0,953). O questionário SHAQ foi
reaplicado em setenta pacientes após um intervalo médio de 8±7,51 dias. O

coeficiente de correlação do teste-reteste da EVA SHAQ foi de 0,757, 95%
(IC:0,636-0,842).
Os efeitos teto e chão foram observado em apenas 2% dos
entrevistados, o que demonstra um bom índice de validade33. O escore do
SHAQ não demonstrou interferência pela idade, sexo, raça, nível de
escolaridade, duração da doença ou subtipo de ES.

5 DISCUSSÃO
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Esta é a primeira validação do SHAQ na versão brasileira e no
hemisfério sul. O presente estudo confirma o valor do SHAQ e demonstra
suas propriedades psicométricas em pacientes com ES no Brasil. A validação
do SHAQ permite que a população brasileira com ES possa ser avaliada com
este instrumento internacional. Além disso, a qualidade de vida e as respostas
terapêuticas também poderão ser comparadas aos relatas da literatura.
A tradução e adaptação do SHAQ para o Brasil não exigiu grande
adaptação cultural. A maior parte das perguntas pode ser traduzida com
equivalência semântica. No entanto, o processo de adaptação transcultural
foi benéfico para que os pacientes pudessem aceitar melhor algumas
palavras.

Ao

invés

de

aplicar

o

SHAQ

como

um

questionário

autoadministrado, fizemos uma breve explanação e então administramos
como uma avaliação verbal. Enquanto o contexto das questões foi
facilmente compreendido, os pacientes precisavam de uma explicação
adicional sobre a escala visual analógica, para que fossem capazes de
marcar a resposta adequadamente.
A validade de construção da versão brasileira do SHAQ foi
demonstrada, uma vez que a maioria das hipóteses formuladas previamente
foi atendida. Como esperado, não houve diferença na pontuação SHAQ em
relação à raça, sexo e idade do paciente ou duração da doença. A versão

brasileira do SHAQ foi altamente associada com aos itens físicos do SF36v2TM. Particularmente, a EVA de avaliação global de gravidade de doença
revelou correlação significativa com a EVA de dor, HAQ-DI e PCS SF36v2TM. Além disso, foi demonstrada uma correlação moderada entre o MCS
SF-36 v2TM e a EVA digestiva e de avaliação global de gravidade de doença.
Os dados da literatura corroboram estes resultados, sugerindo que o
envolvimento gastrointestinal tem maior impacto sobre o estado mental em
relação à saúde física39.
A forma cutânea difusa da ES representa o subtipo mais grave da
doença. Isso leva a uma maior incapacidade em tarefas da vida diária4,10 e
está associada a piores escores do HAQ-DI e SF-3616,35. O SHAQ
contempla cinco sintomas específicos para a ES observados em ambos os
subgrupos da doença, e por isso não é melhor do que o HAQ-DI em
discriminar entre a forma difusa e limitada16,37. No entanto, não observamos
diferenças entre os subtipos de ES nos escore do HAQ-DI, SF-36, nem do
SHAQ neste estudo. Apesar do poder discriminativo do HAQ-DI4 e do SF3635 para distinguir entre os subtipos de ES ser bem estabelecido,
observaram-se algumas particularidades na população estudada. Em
primeiro lugar, a nossa população de ES limitada era mais velha,
demonstrou maior pontuação na EVA de dor e maior frequência de
manifestações graves. Na literatura os escores de dor mais elevados têm
sido associados a surtos de fenômeno de Raynaud mais frequentes, úlceras
ativas, sinovite grave, sintomas gastrintestinais e alteração da imagem
corporal16. Em segundo lugar, a grande maioria dos pacientes com o subtipo
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difuso estava na fase tardia e não apresentava espessamento cutâneo ativo.
Portanto, esses achados justificam as discrepâncias observadas neste
estudo. No entanto, a validade discriminante da versão brasileira do SHAQ
pode ser assegurada por correlações entre o PCS SF-36 v2TM, HAQ-DI e o
número de órgãos acometidos pela doença. Além disso, mostramos a
validade de conteúdo adicional do SHAQ, uma vez que foi altamente
correlacionado ao número de órgãos envolvidos, especialmente a EVA de
avaliação global de gravidade de doença.
Georges et al.12 propuseram, em 2005, a utilização de uma pontuação
combinada, obtido pela junção dos oito domínios do HAQ-DI e as cinco EVA
SHAQ. Concordando com a literatura, também sugerimos que a EVA SHAQ
deva ser registrado separadamente do HAQ-DI, a fim de manter a
sensibilidade

das

questões

específicas

da

doença

avaliada

pelo

questionário. No entanto, ainda são necessários estudos para avaliar se a
versão brasileira do SHAQ é sensível a mudanças clínicas evolutivamente,
bem como determinar se a mesma possui capacidade de discriminar a
resposta às terapias na ES.

6 CONCLUSÕES
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Este estudo demonstrou que a versão brasileira do SHAQ é um
instrumento válido e confiável para avaliar a qualidade de vida na ES. Estes
resultados apoiam a utilização da SHAQ na prática clínica e em pesquisa no
Brasil.

7 ANEXOS
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Anexo A - Aprovação da CAPPesq

Anexo B - Versão Original SHAQ em inglês
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Anexo C - Tradução 1 e 2

ANEXOS - 49

Anexo D - Síntese da tradução

Anexo E - Back translation B1 e B2
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Anexo F - Versão final
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