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RESUMO 

 

 

Introdução. O automanejo em saúde pode ser entendido como a habilidade da pessoa em 

conseguir resolver problemas e ser a protagonista, nas tomadas de decisão relacionadas à sua 

vida e à sua saúde. Este conceito tem sido associado com resultados positivos, tanto para o 

indivíduo como para as instituições de saúde. A escala Partners in Health (PIH) avalia o 

automanejo em saúde por meio do engajamento da pessoa com doença crônica na execução de 

ações que protegem e promovem a saúde. Objetivos. Este estudo metodológico teve como 

objetivos adaptar culturalmente a PIH e avaliar as propriedades psicométricas da versão 

adaptada em uma amostra de indivíduos adultos com doenças crônicas. Método. O estudo foi 

aprovado pelos Comitês de Ética das instituições envolvidas. O processo de adaptação cultural 

ocorreu como segue: tradução do instrumento original, avaliação e síntese das traduções pelo 

Comitê de Juízes, retrotradução, avaliação semântica dos itens, avaliação pelo autor do 

instrumento original, pré-teste e avaliação psicométrica. Os dados foram coletados entre janeiro 

e maio de 2016, em seis ambulatórios (nefrologia, gastroenterologia, cardiologia, imunologia, 

endocrinologia e oncologia) do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto. Participaram do estudo 

176 indivíduos adultos de ambos os sexos, com diagnóstico de doenças crônicas há, pelo menos, 

seis meses e que estavam em acompanhamento clínico regular em um dos ambulatórios 

referidos. A PIH é respondida em uma escala ordinal com nove pontos, na qual menores valores 

indicam melhor automanejo, em um intervalo possível de zero a 96 pontos. A validade de 

constructo da PIH foi avaliada pelas correlações entre a medida de automanejo com as medidas 

de autoestima (Escala de Auto-Estima de Rosenberg), ansiedade e depressão (Escala Hospitalar 

de Ansiedade e Depressão- HADS). A confiabilidade foi avaliada pela consistência interna (alfa 

de Cronbach). O nível de significância adotado foi de 0,05. Resultados. A média de idade dos 

participantes foi 54,1 anos (DP=15,1, variação 21-87) e 51,6% eram do sexo feminino. O tempo 

médio de ensino formal relatado foi de 7 (DP=4,80, variação 0-21) anos. Eles apresentaram 

diversificadas doenças crônicas, e 80,3% tinham mais de dois anos de diagnóstico. O escore 

médio da PIH foi de 24,5 (DP=15,1). Em 75% dos itens, foi verificada a presença de efeito chão 

(itens 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12). O alfa de Cronbach foi de 0,78. A correlação entre as medidas 

de automanejo e autoestima apresentou valor negativo e de moderada intensidade (r = - 0,344; 

p < 0,001). As correlações entre as medidas de automanejo e sintomas de ansiedade (r = 0,360; 

p<0,001) e sintomas de depressão (r = 0,363; p < 0,001) apresentaram valores positivos e de 

moderadas intensidades. As propriedades psicométricas da versão adaptada da PIH foram 

consideradas adequadas. Conclusão. A versão brasileira da PIH apresentou propriedades 

psicométricas aceitáveis para medir o automanejo da saúde, entre os participantes do estudo. A 

versão adaptada da PIH deverá ser testada em outros grupos de indivíduos com doenças 

crônicas, com diferentes características sociodemográficas. 

 

Palavras-chave: Estudos de validação. Pesquisa metodológica. Automanejo. Doenças 

Crônicas. 



 
 

STACKFLETH, R. Adaptation and validation of the Portuguese version of the scale 

Partners in Health (PIH) to the Brazilian population with chronic diseases. 2017. 145f. 

Dissertation (Master) – Ribeirão Preto College of Nursing, University of São Paulo, Ribeirão 

Preto, SP, 2017. 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction. Self-management in healthcare can be understood as people’s skill to manage to 

solve problems and play the leading role in making decisions related to their life and health. 

This concept has been associated with positive results both to the individual and to healthcare 

institutions. The Partners in Health (PIH) scale assesses self-management in health by means 

of the engagement of a person with a chronic disease in the execution of actions that protect 

and promote health. Aim. The objectives of this methodological study were to culturally adapt 

the PIH and to assess the psychometric properties of the adapted version in a sample of adult 

individuals with chronic diseases. Method. The study was approved by the ethics committees 

of the institutions involved. The process of cultural adaptation took place as follows: translation 

of the original instrument, evaluation and synthesis of the translations by a board of experts, 

back-translation, semantic evaluation of the items, evaluation by the author of the original 

instrument, pre-test, and psychometric evaluation. Data were collected between January and 

May 2016, in six outpatient clinics (nephrology, gastroenterology, cardiology, immunology, 

endocrinology and oncology) of the Clinics Hospital at the University of São Paulo – Ribeirão 

Preto/SP. Study participants were 176 adults, both male and female, with a diagnosis of chronic 

disease for at least six months, and who were undergoing regular follow-up at one of the 

aforementioned clinics. The PIH is answered in an ordinal scale with nine points, in which 

lower values indicate better self-management, in a possible range from 0 to 96 points. The 

construct validity of the PIH was assessed by correlations between the measures of self-

management and self-esteem (Rosenberg’s Self-Esteem Scale), and anxiety and depression 

(Hospital Anxiety and Depression Scale - HADS). Reliability was assessed by internal 

consistency (Cronbach’s alpha). Significance was set at 0.05. Results. Mean age of the 

participants was 54.1 years (SD=15.1, variation 21-87) and 51.6% were women. The mean 

length of formal education reported was 7.08 years (SD=4.80, variation 0-21). Participants 

presented varied chronic diseases and 80.3% had been diagnosed for more than two years. The 

mean self-management score of the PIH was 24.5 (SD=15.1). Floor effect was found in 75% of 

the items (items 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12). Internal consistency was α= 0.78. The correlation 

between the measures of self-management and self-esteem presented a negative value and 

moderate intensity (r = - 0.344; p < 0.001). The correlation between the measures of self-

management and anxiety (r = 0.360; p<0.001) and depression symptoms (r = 0.363; p < 0.001) 

presented positive values and moderate intensity. The psychometric properties of the adapted 

version of the PIH were considered adequate. Conclusion. The Brazilian version of the PIH 

was considered adequate and its psychometric properties acceptable to measure the self-

management of the study participants. The adapted version of the PIH must be tested in other 

groups of individuals with chronic diseases, with different sociodemographic characteristics. 

 

Keywords: Validation studies. Methodological research. Self-management. Chronic diseases. 
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RESUMEN 

 

 

Introducción. La autogestión en salud puede entenderse como la habilidad de la persona para 

conseguir resolver problemas y ser protagonista en las tomas de decisión relacionadas a su vida 

y su salud. Este concepto fue asociado a resultados positivos, tanto para el individuo como para 

las instituciones de salud. La escala Partners in Health (PIH) evalúa la autogestión en salud 

considerando el compromiso de la persona con la enfermedad crónica en la ejecución de 

acciones protectoras y promotoras de salud. Objetivos. Este estudio metodológico tuvo como 

objetivos adaptar culturalmente la PIH y evaluar las propiedades psicométricas de la versión 

adaptada en muestra de individuos adultos con enfermedades crónicas. Método. Estudio 

aprobado por los Comités de Ética de las instituciones involucradas. El proceso de adaptación 

cultural se realizó como sigue: traducción del instrumento original; evaluación y síntesis de las 

traducciones por el comité de expertos; retrotraducción; evaluación semántica de los ítems; 

evaluación del autor del instrumento original; prueba piloto y evaluación psicométrica. Datos 

recolectados entre enero y mayo de 2016 en seis servicios (nefrología, gastroenterología, 

cardiología, inmunología, endocrinología y oncología) del Hospital de Clínicas de la 

Universidad de São Paulo – Ribeirão Preto/SP. Participaron del estudio 176 individuos adultos 

de ambos sexos, con diagnóstico de enfermedades crónicas de por lo menos seis meses, en 

seguimiento clínico regular en alguno de los servicios referidos. La PIH es respondida en una 

escala ordinal de nueve puntos, en la cual valores menores indican mejor autogestión, en un 

intervalo posible de cero a 96 puntos. La validez del constructo de la PIH fue evaluada por las 

correlaciones entre las medidas de autogestión y autoestima (Escala de Autoestima de 

Rosenberg), ansiedad y depresión (Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión-HADS). 

Confiabilidad evaluada por consistencia interna (alfa de Cronbach). Se adoptó nivel de 

significancia de 0,05. Resultados. Media etaria de los participantes de 54,1 años (SD=15,1; 

variación 21-87), el 51,6% era de sexo femenino. Tiempo medio de escolarización formal 

informado de 7,08 (SD=4,80; variación 0-21) años. Los pacientes presentaron diversas 

enfermedades crónicas, 80,3% con más de dos años de diagnóstico. El puntaje de autogestión 

medio de la PIH fue 24,5 (SD=15,1). En el 75% de los ítems fue verificada la presencia de 

efecto suelo (ítems 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12). Consistencia interna de α=0,78. La correlación 

entre las medidas de autogestión y autoestima presentó valores negativos y de intensidad 

moderada (r = - 0,344; p < 0,001). La correlación entre las medidas de autogestión y síntomas 

de ansiedad (r = 0,360; p<0,001) y de depresión (r = 0,363; p < 0,001) fue positiva y de 

intensidad también moderada. Las propiedades psicométricas de la versión adaptada de la PIH 

fueron consideradas adecuadas. Conclusión. La versión brasileña de la PIH presenta adecuadas 

y aceptables propiedades psicométricas para mediar la autogestión de los participantes del 

estudio. La versión adaptada de la PIH deberá ser probada en otros grupos de individuos con 

enfermedades crónicas con diferentes características sociodemográficas.  

 

Descriptores: Estudios de Validación; Investigación Metodológica; Autogestión; 

Enfermedades Crónicas.  
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1.1 Justificativa 

 

No cuidado em saúde, é cada vez mais relevante a participação do paciente no manejo 

de sua saúde. O termo self-management, traduzido para a língua portuguesa como 

autogerenciamento ou automanejo, pode ser entendido como a habilidade da pessoa em 

conseguir resolver problemas e ser a protagonista nas tomadas de decisão relacionadas à sua 

vida e à sua saúde (CHIAUZZI; RODARTE; DASMAHAPATRA, 2015; DWARSWAARD 

et al., 2016; VIEIRA; CECILIO; TORRES, 2017).  

Na língua inglesa, o termo self-management é muito utilizado e também faz 

referência aos termos apoio social, autoajuda, automonitoramento, autocuidado e 

autotratamento (McCORKLE et al. 2011; SCHULMAN‐GREEN et al., 2012). Por outro 

lado, diante da diversidade de referências atribuídas a esse termo, muitas dúvidas têm 

surgido quanto ao seu real significado. Elas estão presentes tanto nas teorias e conceituações 

do termo quanto nos métodos operacionais que podem e devem ser empregados em sua 

avaliação (ESTEVES et al. 2013; GALVÃO; JANEIRO 2013).  

Segundo Lorig et al. (1993), o automanejo envolve o engajamento que a pessoa com 

a doença crônica tem na execução de ações que protegem e promovem a saúde, a exemplo 

do monitoramento e gestão de sintomas e sinais da doença, gerenciando os impactos da 

doença sobre o funcionamento, as emoções e as relações interpessoais e a adesão aos regimes 

de tratamento. No entanto, essa definição mostra um conceito de automanejo relativamente 

amplo, com relação aos comportamentos do paciente (COULTER  et al., 2015; BRITO, 

2016).  

O automanejo do paciente pode ser avaliado pela escala Partners in Health (PIH) 

(PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). A escala possibilita identificar as 

necessidades e os riscos individuais, podendo guiar a abordagem em saúde, mensurar os 

resultados de intervenções e auxiliar no ajuste de informações, pelos profissionais da saúde, 

conforme as metas de gestão pactuadas com os pacientes, sendo uma ótima ferramenta de 

avaliação da gestão do paciente em relação a sua doença (LENFERINK et al. 2016).  

A sua utilização tem sido muito importante no ambiente clínico e vem sendo utilizada 

em vários países como Austrália (BRAND et al., 2010), China (CHIU et al., 2017), México 

(CÓRDOVA et al., 2014), Nova Zelândia (GALLAGHER et al., 2008; HARVEY et al., 

2008), Holanda (HEIJMANS et al., 2015; LENFERINK et al., 2016; VAN-HOUTUM; 

RIJKEN; GROENEWEGEN, 2015) e Taiwan (TUNG et al., 2012). 
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A escolha dessa escala justifica-se por ser um instrumento útil para que os 

profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros) possam fazer um 

diagnóstico situacional de seus pacientes, a fim de identificar seus riscos e necessidades, 

auxiliando na abordagem e facilitando a comunicação com seus pacientes, e, assim, obter 

resultados de saúde. Seus 12 itens compreendem tanto os princípios sobre o conhecimento e 

o enfrentamento do paciente com relação a sua doença crônica, como a adesão ao tratamento 

e ao manejo dos sintomas. Possuir tais aspectos fortalece o automanejo e contribui para o 

fortalecimento da saúde (BATTERSBY et al., 2003; BATTERSBY et al., 2015; PETKOV; 

HARVEY; BATTERSBY, 2010). No Brasil, não encontramos uma escala que avalie o 

conceito de automanejo focada nesses princípios, tornando necessária a adaptação e 

validação psicométrica da Partners in Health (PIH) para a população brasileira com doenças 

crônicas. 

Nesse contexto, o presente estudo tem o foco de adaptar culturalmente a PIH para a 

população brasileira com doenças crônicas. Para isso, é necessária a realização de um 

rigoroso processo metodológico de adaptação cultural e validação psicométrica. 

 

1.2 O automanejo em saúde 

 

As doenças crônicas são classificadas como doenças de evolução lenta, de longa 

duração e com episódios repetidos. Apresentam um desenvolvimento clínico que pode 

mudar com o passar do tempo, apresentando possíveis episódios de agudização, bem como 

gerar ou não incapacidades (BRASIL, 2013). As situações de cronicidade exigem dos 

indivíduos acompanhamento regular em saúde e o fortalecimento de vínculo com os 

profissionais que os assistem. Motivação e conhecimentos acerca da sua condição de saúde 

por parte dos doentes crônicos podem evitar complicações e a necessidade de cuidados 

complexos (BRASIL, 2014; KUEH et al., 2015; VIEIRA; CECILIO; TORRES, 2017).  

Com o aumento da expectativa de vida, houve uma maior prevalência das doenças 

crônicas, sendo necessário o acompanhamento desses indivíduos por profissionais de saúde, 

para assistência e orientação dos tratamentos. O envolvimento do paciente na gestão de 

doenças é considerado cada vez mais importante para melhorar os resultados em saúde. A 

parceria com os profissionais é reconhecida nesse processo como apoio no envolvimento da 

pessoa em seu automanejo (FORT et al., 2015; NICKEL, et al., 2016). 
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No processo de cuidado, a assistência integral e interdisciplinar torna-se necessária e 

fundamental para a promoção, recuperação e restabelecimento da saúde da população 

atendida, pois o paciente é um ser complexo, com diversas necessidades, sendo necessários 

várias aborgadens e vários cuidados para fortalecer a qualidade de vida e a autonomia da 

pessoa atendida (CESTARI et al., 2016). 

Estudos apontam a importância da relação entre os profissionais de saúde com 

pacientes e seus familiares, pois estes se tornam ainda mais capazes de tomar decisões e se 

autogerenciar quando compartilham conhecimento, habilidades e dúvidas acerca de sua 

doença crônica (BOGER et al., 2015; TADDEO et al., 2011).  

O enfermeiro devenvolve papel fundamental no acolhimento do paciente, 

principalmente nos momentos em que a doença crônica apresenta difícil controle e necessita 

de maior cuidado. Este profissional, como parte da equipe de saúde, contribui para a 

promoção da saúde em vários aspectos, como orientações sobre a doença crônica, 

esclarecendo dúvidas sobre o tratamento, sintomas, uso de medicamentos e também colabora 

com o estímulo ao automanejo (CESTARI et al., 2016; SILVA; SANTO; CHIBANTE, 

2017).  

Além dos aspectos médicos e psicossociais da doença, é importante ressaltar sobre a 

relevância do relacionamento entre o paciente e o profissional de saúde, reconhecendo que 

uma relação positiva ou negativa pode influenciar o automanejo e, consequentemente, os 

resultados de saúde (WAKIUCHI; MARCON; SALES, 2016). Uma relação pouco 

fortalecida e com diálogo ineficaz dificulta o acesso aos cuidados, e a falta de vínculo pode 

ocasionar o afastamento entre o paciente e instituições de saúde (ALMEIDA et al., 2016a). 

A assistência em saúde pública no Brasil também apresenta desafios em vários 

aspectos, entre eles, podemos citar os problemas de infraestrututa de alguns centros de saúde 

(hospitais, unidades básicas de saúde, unidades de pronto-atendimento, entre outros) que 

apresentam um número limitado de atendimentos, exames e medicamentos e problemas 

relacionados aos profissionais que muitas vezes se apresentam desmotivados e insatisfeitos 

para desenvolver sua profissão. Além dos aspectos referidos, outros relativos aos pacientes 

como as baixas condições socioeconômicas, a distância entre a cidade que reside e a cidade 

que oferece o tratamento necessário e as influências culturais e comportamentais interferem 

no processo da adesão ao tratamento das doenças crônicas. Assim nesse contexto, os esforços 

para atingir a qualidade da assistência prestada e o desfecho clínico tornam-se um desafio 

(BARRETO; MATSUDA; MARCON, 2016). 
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A equipe de saúde e a família, além dos cuidados específicos com a doença crônica, 

podem contribuir para o fortalecimento do paciente em relação a sua saúde física e mental, 

no apoio à independência e autonomia nas atividades da vida diária e no cuidado em saúde 

(CAMPOS et al., 2016). O contexto familiar pode ser entendido como um sistema que 

vivencia o percurso do adoecimento, sendo necessária a busca de estratégias e adaptações 

no cotidiano para enfrentar as dificuldades assim como buscar o aprendizado e a aceitação 

da nova situação (JACOBI, et al., 2017). 

O processo de adoecer altera o modo como o ser doente e seu universo familiar se 

organizam, podendo modificar a sua dinâmica no cotidiano e o comportamento dos membros 

da família. Embora a família sofra com o processo da evolução da doença, seus membros 

também oferecem apoio para o familiar doente, fortalecendo o processo de cuidado 

(JACOBI, et al., 2017).  

A doença crônica muitas vezes exige que o paciente equilibre constantemente as 

exigências da doença com as da vida cotidiana. Pessoas com doenças crônicas podem possuir 

relacionamentos amorosos, filhos, amigos e atividades de lazer e experimentam, como 

qualquer outra pessoa, as angústias e alegrias destas relações e ainda possuem a doença que 

necessita de controle e manejo de seus efeitos. Ter apoio para cuidar da saúde e também 

realizar atividades da vida diária são fundamentais para manter o paciente ativo e capaz de 

tomar decisões (VAN-HOUTUM; RIJKEN; GROENEWEGEN, 2015). 

Nos últimos anos, mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais têm 

contribuído para transformar o modo como os sujeitos e a sociedade se organizam e 

determinar a maneira como as pessoas estão vivendo. Essas mudanças de estilo de vida 

podem facilitar ou dificultar o acesso a um padrão de vida mais saudável, e isso repercute 

diretamente na qualidade de vida e no adoecimento dos indivíduos (IBGE, 2014). 

É importante ressaltar que, quando uma população adoece, o impacto econômico para 

o país é grande. Além do aumento dos gastos pelo sistema de saúde público e privado, 

ocorrem a diminuição da população economicamente ativa e o aumento do absenteísmo no 

mercado de trabalho, das aposentadorias e das pensões por invalidez. A doença crônica pode 

se apresentar como uma ameaça tanto para a pessoa que a possui, quanto para os que fazem 

parte de sua vida (BELLATO et al., 2016).  

A literatura tem demonstrado os variados benefícios do estímulo ao automanejo na 

saúde de pacientes com doenças crônicas. Podemos citar o alcance do controle da doença 

pelo indivíduo, em vez de ser controlado por ela; a capacidade em gerir os sintomas, o 

tratamento, as mudanças no estilo de vida, além das consequências psicossociais que a 
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doença possa trazer (BARBOZA et al., 2016; BRITO et al., 2016; MORAES et al., 2017; 

WILKINSON; WHITEHEAD, 2009).  

O automanejo da saúde também tem gerado melhora dos comportamentos em saúde 

(prática de exercícios físicos e no automanejo dos sintomas), do estado de saúde (saúde 

autorrelatada, limitação e incapacidade) e redução das hospitalizações desses indivíduos 

(BRITO, 2016; HIBBARD et al., 2007).  

Estudo realizado na Holanda por Zwerink et al. (2014) mostrou que as intervenções 

de automanejo ajudaram os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) a 

adquirir e praticar habilidades necessárias para seguir tratamentos específicos para sua 

doença e promover mudanças de comportamento. Além disso, as intervenções ensinaram os 

pacientes a desenvolver habilidades emocionais que os ajudaram a controlar sua própria 

doença. 

Segundo Battersby et al. (2003), o automanejo da saúde é o termo que se refere à 

participação ativa do paciente no tratamento de sua doença crônica. Por isso, alguns 

pesquisadores consideram que o conceito de automanejo da saúde esteja relacionado 

diretamente ao de ativação do paciente, o qual é bastante abordado por Hibbard et al. (2004; 

2005).  

A ativação se refere ao grau de conhecimento, habilidade e de confiança do indivíduo 

para autogerenciar e desempenhar cuidados relacionados à sua saúde, de acordo com sua 

capacidade percebida (HIBBARD et al., 2005). Estudos concluíram que pacientes com 

doenças crônicas e que possuem maior nível de ativação são mais pró-ativos na busca de 

informações sobre suas condições clínicas, na utilização deste conhecimento em 

favorecimento da saúde (AUNG et al., 2015; GREENE et al., 2015; YOUNG; KUPZYK; 

BARNASON, 2017). É necessário lembrar que existem algumas barreiras na introdução do 

automanejo, dentre elas destacam-se deficiente apoio familiar e comunicação ineficiente 

entre os serviços de saúde e paciente (GALVÃO; JANEIRO, 2013). 

Lorig (1993) enfatiza que o automanejo é destinado a ajudar o paciente a ser ativo, 

não adversarial, sendo uma parceria com os prestadores de cuidados de saúde. Doença 

crônica é mais bem tratada por um equilíbrio de cuidados médicos tradicionais e a prática 

do dia a dia de habilidades de automanejo.  

O número de instrumentos para mensurar o constructo automanejo em pacientes com 

doenças crônicas ainda é muito restrito. Até o momento foram desenvolvidos poucos 

instrumentos com esse objetivo, dentre eles: Patient Activation Measure (PAM) (HIBBARD 

et al. 2004, HIBBARD et al.; 2005) validado para a população brasileira (CUNHA, 2016), 
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Patient Health Engagement Scale (PHE) (GRAFFIGNA et al., 2015), Self-Management 

Screening (SeMaS) (EIKELENBOOM et al., 2015) e a escala Partners in Health (PIH) 

(PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010), foco deste estudo. 

A escala Partners in Health (PIH) foi desenvolvida para promover a avaliação do 

comportamento de automanejo e do conhecimento dos pacientes com doenças crônicas. Seus 

itens fornecem uma primeira etapa de avaliação do automanejo, colaborando no 

desenvolvimento de um plano de cuidados colaborativos. A escala está focada em auxiliar 

pacientes com condições crônicas em aprender a participar de forma eficaz na gestão de sua 

condição e melhorar suas habilidades de automanejo (LENFERINK et al., 2016). 

A PIH é utilizada pelos profissionais de saúde como um instrumento de medida de 

mudanças de comportamento focada no processo de automanejo, ação colaborativa dos 

pacientes em relação à sua saúde e criação de metas individualizadas, avaliação dos efeitos 

das intervenções de automanejo em populações com diferentes condições crônicas, 

determinação de mudanças no conhecimento e no comportamento do paciente, ao longo do 

tempo (LENFERINK et al., 2016; ROY et al., 2011).  

A PIH tem sido utilizada com sucesso em vários países para avaliar tanto as 

estratégias de prevenção quanto as de automanejo de doenças crônicas. Além disso, a PIH 

também tem sido usada como uma ferramenta de avaliação para identificar os pacientes que 

mais se beneficiariam de um plano de cuidados (BATTERSBY et al., 2015). 

O automanejo, quando realizado segundo as necessidades específicas de cada 

indivíduo, pode, além de fortalecer seu nível de saúde, também trazer benefícios como a 

diminuição de internações ocasionadas por complicações da doença crônica, diminuindo 

assim seu custo com hospitalizações e tratamentos (EFFING et al., 2009; GREENE et al., 

2015; HIBBARD et al., 2016). 
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2.1 Apresentação da escala Partners in Health (PIH) 

 

A construção da escala PIH teve início em 1999 por um grupo de especialistas em 

doenças crônicas da Universidade de Flinders, na Austrália, como parte de um programa de 

saúde pública, denominado Flinders Chronic Condition Management Program, estabelecido 

pelo governo australiano e coordenado pelo South Australian Health Plus. O programa 

desenvolve modelos de cuidados direcionados para as pessoas com doenças crônicas 

complexas, com o objetivo de melhorar os resultados da saúde, considerando os recursos 

existentes e fortalecendo a participação do paciente no seu automanejo (BATTERSBY et 

al., 2003).  

A construção da PIH foi centrada, principalmente, nos processos de desenvolvimento 

de ferramentas para ajudar os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

entre outros) que trabalham em parceria com as pessoas com doenças crônicas, para 

maximizar a capacidade de automanejo e avaliar, através das respostas obtidas, a capacidade 

de autogerenciamento desses indivíduos. O termo self management na construção da PIH foi 

associado com o envolvimento ativo do paciente em gerenciar sua própria doença crônica, 

como saber realizar atividades de promoção e proteção à saúde, reconhecer os sinais e 

sintomas da doença assim como o impacto da doença nas atividades sociais e na adesão ao 

tratamento indicado. 

O desenvolvimento da escala foi estimulado por meio da observação de que, apesar 

dos benefícios do automanejo, ainda não havia um instrumento que auxiliasse os 

profissionais de saúde nessa abordagem com o paciente. Lorig et al. (1999) realizaram um 

estudo de intervenção com 952 pacientes com diagnósticos de artrite, acidente vascular 

cerebral, doença cardíaca ou pulmonar, e os resultados com o grupo que recebeu orientações 

sobre automanejo apresentaram significantes melhoras nos comportamentos de saúde, 

estado geral de saúde e menor número de internações, quando comparados ao grupo controle.  

Gibson et al. (2000) avaliaram 26 ensaios clínicos sobre a efetividade das 

intervenções em pacientes com asma e concluíram que a educação em autocuidado melhora 

os resultados de saúde em adultos com asma, reduzindo mortalidade, diminuindo o número 

de intervenções intensivas quando orientadas com um plano de ação escrito.  

A PIH apresentou três versões, a primeira construída em 2003 (BATTERSBY et al., 

2003) (ANEXO 1), após novos estudos, alguns itens foram reformulados em 2010, 

apresentando a segunda versão (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010) (ANEXO 2) e 

em 2016 foi publicada a terceira versão da escala (SMITH et al., 2016). 
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A primeira versão da PIH tem 11 itens, sua construção foi focada no princípio de que 

o automanejo é o conhecimento do paciente sobre sua doença e sua relação com o 

profissional de saúde, quando estimulado, o automanejo pode ajudar no desenvolvimento 

das seguintes habilidades: (1) Conhecimento da sua condição e as opções de tratamento; (2) 

Negociação de um plano de cuidados; (3) Envolvimento em atividades que protejam e 

promovam a saúde; (4) Monitoramento e controle dos sinais e sintomas; e (5) Gerenciamento 

do impacto da condição de saúde no funcionamento físico, nas emoções e nos 

relacionamentos (BATTERSBY et al., 2003). O escore é avaliado por uma escala ordinal de 

nove pontos, onde menores valores indicam maior automanejo, apresentando variação 

possível de 0-88 pontos. 

A escala foi apresentada a 21 profissionais de saúde que participavam do programa 

Flinders Chronic Condition Management na Austrália, esses profissionais atuavam em 

ações educativas na gestão da doença crônica e na promoção do automanejo. A escala PIH 

foi aplicada em 63 pacientes com dor crônica, diabetes, doença cardíaca e respiratória para 

a validação de face e conteúdo. Os participantes avaliaram a relevância, a compreensão, a 

legibilidade e a aceitabilidade dos 11 itens. A fase-piloto foi composta por 46 indivíduos 

com doenças respiratórias, cardíacas, diabetes, dor crônica e osteoartrite. Nessa etapa, o 

valor de alfa de Cronbach obtido foi de 0,88 (BATTERSBY et al., 2003). 

Os pesquisadores realizaram a análise fatorial em que, apesar de a amostra ser 

considerada pequena, os resultados indicaram a presença de três domínios: 1 - Automanejo 

(itens 3, 4, 5 e 6); 2 - Conhecimento da condição (itens 1 e 2) e 3 - Monitoramento dos 

sintomas (itens 7 e 8). Os autores ressaltaram que os resultados encontrados foram 

preliminares e que se faziam necessárias pesquisas com uma amostra maior para confirmá-

los. Tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde julgaram a escala com 11 itens 

aceitável e fácil de ser utilizada, sendo considerada uma importante ferramenta de trabalho 

na saúde (BATTERSBY et al., 2003). 

Em 2010, os autores realizaram algumas mudanças nos itens da escala, após 

receberem sugestões dos profissionais de saúde que a utilizavam no ambiente assistencial. 

Eles incluíram duas questões sobre o impacto da doença crônica na vida emocional e social, 

e outros dois itens foram reformulados em um único item, passando a escala de 11 para 12 

itens (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010).  
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Fomos informados pelos autores, em 2015, que uma nova atualização da escala 

estava sendo elaborada, que ela estava sendo utilizada na assistência aos pacientes atendidos 

pelo programa Flinders Chronic Condition Management Program e que seria publicada 

futuramente. Pela ausência de dados com relação a esta futura publicação, no nosso estudo, 

optamos por realizar a adaptação cultural e validação psicométrica da versão validada pelos 

autores cujos resultados foram publicados em 2010. 

Na versão da PIH publicada em 2010, cada item da PIH é respondido numa escala 

ordinal de nove pontos que avalia o conhecimento do paciente, com relação a sua percepção 

no nível do automanejo. O valor zero indica ótimo automanejo e o valor oito indica o mais 

baixo nível de automanejo. Na escala de respostas, além da pontuação numérica (0-8), os 

pacientes puderam contar com termos norteadores que foram inseridos abaixo da escala 

númerica, como “very good”, “fair” e “very poor” para os itens 1, 2, 4, 6, 8 e 10 e “always”, 

“sometimes” e “never” para os itens 3, 5, 7 e 9 (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

A classificação de nove pontos foi escolhida para fornecer a possibilidade de os dados 

estarem o mais perto possível de uma variável contínua e possibilitar uma maior opção de 

respostas. Assim o escore total da PIH varia de 0-96 com as pontuações mais baixas 

representando melhor automanejo (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010).  

A distribuição dos 12 itens da nova versão da PIH, segundo os domínios apresentados 

na análise fatorial, está apresentada no Quadro 1.  

 

Quadro 1. Descrição dos itens da segunda versão da escala Partners in Health com os 

respectivos domínios (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

Itens Domínios 

 

1) 1) What I know about my illness is: 

2) 2) What I know about the treatment of my illness is: 

4) How I share in decisions made about my illness is: 

8) My understanding of what to do when my symptoms get 

worse is: 

 

Conhecimento 

1) 3) I take my medication as asked by my doctor: 

5) I arrange appointments and attend appointments as asked 

by my Doctor or Health Service Provider:  

 

Adesão ao tratamento 
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Itens Domínios 

6) My understanding of why I need to check and write down 

my symptoms (eg blood sugar, peak flow, weight, shortness of 

breath, pain, etc.) is: 

7) I check and write down my symptoms: 

9) I do the right things when my symptoms get worse 

 

Reconhecimento e 

automanejo dos sintomas 

10) How I deal with the effects of my illness on my physical 

activities (eg walking, household tasks) is:  

11) How I deal with the effects of my illness on the way I feel 

and how I mix with other people (ie my emotional and social 

life) is: 

12) My progress towards living a healthy life (think about 

smoking, alcohol, diet, exercise, etc.) is: 

 

Enfrentamento (Coping) 

 

A escala com 12 itens foi validada com uma amostra de 176 pacientes com as 

seguintes condições crônicas: diabetes, artrite, doenças respiratórias, cardiovasculares, 

renais, depressão e osteoporose (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

Para as análises das pontuações da PIH, os autores utilizaram a Teoria Clássica dos 

Itens (TCI), pois os 12 itens da escala foram destinados a explorar múltiplos aspectos da 

gestão da doença crônica e automanejo. Estudos apontam que resultados oriundos de duas 

abordagens estatísticas podem ser muito similares apesar das diferentes teorias em que são 

baseados, por esta razão não foram utilizadas a Teoria de Resposta ao Item (TRI) e a Análise 

de Rasch (DEVELLIS, 2016; PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

A consistência interna foi avaliada por meio do coeficiente alfa de Cronbach. Os 

valores para alfa de Cronbach variam de zero a 1, sendo que valores entre 0,70 e 0,90 são 

considerados aceitáveis (CUMMINGS; STWART; RULLEY, 2003). A consistência interna 

da nova versão da PIH foi de 0,82, o que indica uma satisfatória consistência entre os itens. 

A terceira versão da PIH foi publicada em 2016 (SMITH et al., 2016), após sugestões 

de profissionais de saúde e pacientes atendidos no programa australiano. Os autores 

realizaram mudanças em alguns itens, resultando na alteração de seus domínios, diminuindo 

de quatro para três. Esta versão foi aplicada pelo método de entrevista em 904 participantes 

por 39 entrevistadores. Os métodos estatísticos utilizados foram o Teorema de Bayes para a 
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abordagem da análise fatorial confirmatória e o coeficiente Ômega de McDonald para 

análise da confiabilidade interna.  

Na nova versão (SMITH et al., 2016), os itens que foram alocados no domínio 

Conhecimento são os itens 1 e 2; no domínio Parceria no tratamento, temos os itens 3, 4, 5, 

6, 7 e 8; e, no domínio Enfrentamento, os itens de 9 a 12. Comparada com a versão de 2010 

(PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010), houve diminuição no número de itens no 

domínio Conhecimento (1, 2, 4 e 8), sendo que os itens 4 e 8 foram referenciados ao domínio 

Parceria no tratamento. Os domínios Adesão ao tratamento e Reconhecimento e automanejo 

dos sintomas formaram o domínio |Parceria no tratamento na versão de 2016. O domínio 

Enfrentamento (coping) continha os itens 10, 11 e 12. 

Os outros estudos que utilizaram as diferentes versões da escala Partners in Health, 

segundo o delineamento e outras informações, estão apresentados nos Quadros 2 e 3. 
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Quadro 2. Estudos de validação das diferentes versões da escala Partners in Health (PIH), 

segundo autores, ano da publicação, país de origem, doenças crônicas, tamanho da amostra e 

alfa de Cronbach. 

 

Versão Autores, ano da 

publicação e país 

de origem 

Doenças crônicas 

estudadas 

Tamanho 

da 

amostra 

Alfa de 

Cronbach 

total 

Versão 3 da 

PIH (SMITH et 

al., 2016) 

 

Chiu et al., 2017 

China 

Hipertensão arterial, 

diabetes, cardiopatias e 

doenças respiratórias. 

n= 209 - 

Versão 3 da 

PIH (SMITH et 

al., 2016) 

 

Córdova et al., 

2014 

México 

Diabetes, Hipertensão 

arterial e câncer. 

n= 552 0,88 

Versão 3 da 

PIH (SMITH et 

al., 2016) 

 

Lenferink et al., 

2016 

Holanda 

Cardiopatia isquêmica, 

insuficiência cardíaca, 

diabetes, ansiedade e/ou 

depressão. 

n= 118 0,84 

Versão 1 da 

PIH 

(BATTERSBY 

et al., 2003) 

Tung et al., 2012 

Taiwan 

Diabetes. n= 166 0,89 
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Quadro 3. Estudos de intervenção das diferentes versões da escala Partners in Health (PIH), 

segundo autores, ano da publicação, país de origem, doenças crônicas e tamanho da amostra. 

 

 

 

 

Versão Autores, ano da 

publicação e país 

de origem 

Doenças crônicas estudadas Tamanho da 

amostra 

Versão 1 da 

PIH 

(BATTERSB

Y et al., 2003) 

Brand et al.,  

2010 

Austrália 

Osteoartrite em joelho e quadril. n= 123 

Versão 1 da 

PIH 

(BATTERSB

Y et al., 2003) 

Gallagher et al., 

2008 

Austrália 

Insuficiência cardíaca crônica, doença 

respiratória crônica, doença de 

Parkinson e esquizofrenia. 

n= 300 

Versão 1 da 

PIH 

(BATTERSB

Y et al., 2003) 

Harvey et al., 

2008 

Nova Zelândia 

Diabetes, artrites, doenças 

respiratórias, cardiovasculares, renais, 

depressão e osteoporose. 

n= 175 

Versão 3 da 

PIH (SMITH 

et al., 2016) 

 

Heijmans et al., 

2015 

Holanda 

Doença cardiovascular, doenças 

pulmonares, doença 

musculoesquelética, câncer, diabetes 

mellitus, doença neurológica e doença 

digestiva. 

n= 1341 

Versão 1 da 

PIH 

(BATTERSB

Y et al., 2003) 

Roy et al.,  

2011 

Nova Zelândia 

Asma, diabetes, doença coronariana, 

transtorno bipolar e osteoartrites. 

n= 355 

Versão 3 da 

PIH (SMITH 

et al., 2016) 

 

Van-Houtum; 

Rijken; 

Groenewegen, 

2015  

Holanda 

Doença cardiovascular, asma, DPOC, 

distúrbio musculoesquelético, câncer, 

diabetes mellitus, doença neurológica e 

doença gastrointestinal. 

n= 1731 
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2.2 Processo de adaptação cultural de um instrumento 

 

Devido ao grande número de pesquisas realizadas em vários países e em diferentes 

culturas, cresceu consideravelmente a necessidade de se adaptarem instrumentos de medida, 

principalmente na área da saúde (ARAFAT, 2016; BEATON et al., 2000). 

Os países de língua inglesa foram os pioneiros na construção de instrumentos de 

medidas, onde foram derivados de conceitos, formatos, normas e expectativas relacionadas com 

a população do país de origem. Para que os instrumentos de medida possam ser utilizados em 

outro contexto sociocultural, é necessário um processo de tradução, adaptação cultural e 

validação psicométrica, garantindo uma equivalência cultural para sua utilização (JORGE, 

2008). O termo adaptação cultural é utilizado por relacionar a linguagem (tradução dos itens) 

com a adequação cultural, onde é avaliado o contexto do país da população-alvo (BEATON et 

al., 2000). 

Na área da saúde, encontramos instrumentos construídos e validados em diversos 

idiomas, muitas vezes necessitam de adaptação e validação psicométrica para sua utilização em 

outro contexto social e étnico. O pesquisador também tem a opção de construir o instrumento 

com base na população-alvo, porém a construção de um instrumento de medida é um processo 

longo, com várias etapas, sendo a maior parte delas dedicada à conceituação do constructo a ser 

avaliado, na contrução dos itens e na sua seleção, sendo muitas vezes viável a utilização de um 

instrumento de medida existente (EPSTEIN et al., 2015; KIMBERLIN; WINTERSTEIN, 

2008). O processo de tradução e validação de um instrumento para outra cultura também exige 

um modelo metodológico, tempo e recursos humanos e materiais, porém ainda é um processo 

que permite uma economia desses recursos em comparação à construção de um novo 

instrumento (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993). 

Os processos metodológicos para a adaptação de instrumentos foram sendo aprimorados 

ao longo do tempo, pois apenas a tradução literal dos itens não garante que o instrumento possa 

ser utilizado em outra cultura (BEATON et al., 2000; GUILLEMIN; BOMBARDIER; 

BEATON, 1993). Não há um consenso sobre a melhor metodologia a ser aplicada nos processos 

de adaptação e validação de instrumentos, porém os pesquisadores devem escolher a que melhor 

se adapta ao contexto da pesquisa, garantindo que as propriedades da versão original sejam 

mantidas (BEATON et al., 2000). 

A finalidade do processo de adaptação cultural é disponibilizar uma versão 

compreensível em que a relevância e o significado dos itens mantenham todas as características 

da versão original (BEATON et al., 2000; CHWALOW, 1995). Nesse contexto, os critérios de 
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avaliação foram determinados por meio de quatro tipos de equivalência os quais foram 

estabelecidos por Beaton et al., (2000), Guillemin; Bombardier e Beaton (1993), Guillemin 

(1995), Herdman, Fox-Rushby e Badia (1997): 

1. Equivalência semântica: Verifica a equivalência gramatical e de vocabulário, pois 

muitas palavras quando traduzidas para outro idioma não possuem o mesmo sentido. Está 

relacionada à transferência de significado, mantendo o mesmo sentido entre os idiomas.  

2. Equivalência idiomática: Avalia os termos de difícil tradução, tais como expressões 

coloquiais de um determinado idioma, substituindo-os por expressões equivalentes da cultura 

do idioma-alvo.  

3. Equivalência cultural: Identifica e avalia se os termos utilizados na versão original 

são coerentes com as experiências vivenciadas pela população à qual se destina, ou seja, é 

preciso verificar se determinado item possui contexto semelhante na população-alvo. 

4. Equivalência conceitual: Refere-se ao contexto cultural no qual o instrumento está 

inserido, ou seja, se determinadas palavras ou expressões possuem significado conceitual 

semelhante, ou mesmo se possuem a mesma importância em diferentes culturas. 

Na literatura, não encontramos uma padronização sobre o método para avaliação das 

equivalências e do processo de adaptação cultural, porém alguns autores propuseram suas 

próprias metodologias, as quais foram sendo aceitas internacionalmente, sendo amplamente 

utilizadas. A metodologia sugerida por Guillemin; Bombardier e Beaton (1993) tem sido aceita 

por pesquisadores em todo o mundo e contém cinco etapas: (1) - Tradução; (2) - Retrotradução; 

(3) - Avaliação por um Comitê de Especialistas (juízes); (4) - Pré-teste e (5) - Ponderação dos 

escores.  

Com a proposta de aprimorar o processo metodológico proposto acima, autores 

sugeriram que a fase de revisão pelo Comitê de Juízes fosse anterior à fase de retrotradução, 

com a finalidade de identificar os erros e as dificuldades na tradução que não seriam notados 

com facilidade na retrotradução (FERRER et al.,1996).    

A avaliação semântica também é uma nova etapa nesse processo. Sua finalidade é 

averiguar a compreensibilidade dos itens para a população a qual está destinada. As sugestões 

oferecidas pela população nesta fase são muito importantes e devem ser avaliadas e se possível 

aceitas com o intuito de melhorar cada item do instrumento (PASQUALI, 1999; SCHMIDT; 

BULLINGER, 2003). A avaliação semântica tem sido utilizada por pesquisadores do grupo de 

pesquisa onde se desenvolveu esse estudo (CALTRAN, 2016; CUNHA, 2016; 

ECHEVARRIA-GUANILO et al., 2011; FERREIRA et al., 2008; FREITAS, 2016; 

PELEGRINO et al., 2012). 
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Tendo a fase de adaptação cultural concluída, é necessária a testagem psicométrica da 

nova versão do instrumento, para verificar a manutenção das propriedades de validade e 

confiabilidade da versão original. 

 

2.3 Avaliação psicométrica de um instrumento adaptado 

 

Após a adaptação cultural de um instrumento, suas propriedades de medidas devem ser 

analisadas, a fim de verificar se as características do instrumento original foram mantidas. 

Portanto, a versão final do instrumento traduzido e adaptado deve conter tanto as características 

de cada item, assim como as correlações dos itens com a escala e a consistência interna, além 

das características de validade e confiabilidade dos dados obtidos (BEATON, et al.,2000).  

Para que os valores sejam fidedignos, é necessária a utilização da psicometria que busca 

verificar as respostas dadas pelos sujeitos com os itens de um instrumento. A psicometria tem 

como medidas norteadoras a validade (fidedignidade) e a confiabilidade (precisão/ 

reprodutibilidade) (PASQUALI, 2009; POLIT; BECK, 2010). 

Validade é a capacidade de um instrumento medir o que se sugere, ou seja, confirma se 

o que está sendo mensurado é o que o pesquisador deseja medir (FAYERS; MACHIN, 2007; 

PASQUALI, 2009). A validade de um instrumento não é considerada absoluta, pois foi 

construída baseada no contexto em um constructo que se pretende avaliar (COOK; 

BECKMAN, 2006). Como não há uma padronização específica para avaliar e comparar 

resultados derivados de pesquisas na área da saúde, pesquisadores referem que a validade de 

um instrumento pode ser avaliada através de alguns critérios como a validade de face ou 

aparente, de conteúdo, de critério e de constructo ou de conceito (BOWLING, 2005; 

MARTINS, 2006; PASQUALI, 2009). 

Validade de face ou aparente está relacionada ao modo como as pessoas recebem o 

instrumento, avalia se o conteúdo dos itens é o pretendido pelo pesquisador. Avalia os itens 

quanto a sua pertinência, clareza, ausência de ambiguidade e também se o formato e a estrutura 

dos itens estão adequados (FAYERS; MACHIN, 2007). 

Validade de conteúdo se refere ao grau em que os itens são capazes de medir todas as 

dimensões do conteúdo a que se destinam, ou seja, verifica se o instrumento alcança o mesmo 

grau de medida em todos os seus itens (FAYERS; MACHIN, 2007; PASQUALI, 2009). 

Validade de critério relaciona-se com o grau em que o instrumento produz resultados 

semelhantes a outros instrumentos já existentes e validados para o mesmo constructo. A 



REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO| 34 

 

 
 

validade de critério permite avaliar se o instrumento tem associação empírica com critérios 

externos relacionados às medidas de outros instrumentos já validados e que ponderam o mesmo 

constructo (FAYERS; MACHIN, 2007; PASQUALI, 2009). 

Validade de constructo avalia se o instrumento realmente mede o constructo disposto 

a medir, faz uma relação teórica entre os itens e as hipóteses do instrumento. É a mais complexa, 

pois sua finalidade é confirmar as hipóteses estabelecidas, para sua confirmação, os métodos 

de validade convergente e validade discriminante ou divergente podem ser utilizados 

(FAYERS; MACHIN, 2007; PASQUALI, 2009; WALTZ, STRICKLAND; LANZ, 2005).  

Validade de constructo convergente está relacionada com a forte correlação entre as 

medidas de instrumentos que avaliam constructos relacionados (FAYERS; MACHIN, 2007). 

Validade de constructo discriminante ou divergente analisa se duas medidas que 

teoricamente avaliam constructos diferentes apresentam baixa correlação linear (FAYERS; 

MACHIN, 2007). 

A análise fatorial é um método que estabelece a validade de constructo, a partir de 

testes psicométricos que analisam as dimensões do instrumento estudado. Assim, tem como 

objetivo condensar (resumir) as informações contidas em diferentes variáveis do instrumento e 

compor um conjunto menor de novas dimensões (fatores) com perda mínima de dados 

(FAYERS; MACHIN, 2007; HAIR et al., 2009). Essa técnica estatística permite que o 

pesquisador identifique no instrumento os grupos de itens que avaliam uma mesma 

característica ou capacidade cognitiva, ou seja, a dimensionalidade do instrumento avaliado 

(FAYERS; MACHIN, 2007; HAIR et al., 2009; PASQUALI, 2009).  

Confiabilidade é um aspecto fundamental para avaliar a qualidade de um instrumento, 

refere-se à capacidade do instrumento em medir com precisão, consistência e estabilidade ao 

longo do tempo o atributo que se propõe a medir. A principal definição do conceito de 

confiabilidade é o grau pelo que o instrumento está livre de erro aleatório (FAYERS; MACHIN, 

2007). Para avaliar a confiabilidade de um instrumento, é necessário analisar a consistência em 

que se mede o atributo. As medidas de confiabilidade que avaliam esse conceito são: teste-

reteste (avaliação da estabilidade) e Coeficiente Alfa de Cronbach (avaliação da consistência 

interna). O teste-reteste avalia o grau em que o instrumento produz escores estáveis através do 

tempo (POLIT; BECK, 2010). 

Na avaliação da consistência interna, o alfa de Cronbach é o método mais utilizado e é 

a média de todos os coeficientes de correlação, podemos dizer que um instrumento tem 

consistência interna quando seus itens estão todos medindo a mesma característica, mantendo 

a homogeneidade dos itens em medir as mesmas dimensões. Para obtermos as informações de 
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cada item individualmente, as correlações item-total e o valor de alfa podem ser utilizados e 

são muito importantes, pois os itens avaliados que não apresentam correlação podem chegar a 

ser retirados do instrumento (MARTINS, 2006). Seus valores variam de 0 a 1 com correlações 

positivas entre os itens. Valores entre 0,70 e 0,90 são considerados aceitáveis com relação à 

confiabilidade da medida (FAYERS; MACHIN, 2007; POLIT; BECK, 2010). 

Outras duas importantes características de um instrumento psicométrico são a 

responsividade e a sensibilidade. Na primeira, observamos a capacidade do instrumento de 

detectar mudanças no próprio indivíduo. Por exemplo, antes e depois de uma intervenção 

comportamental ou tratamento. A sensibilidade está relacionada à capacidade de o instrumento 

detectar grupos que são distintos do ponto de vista do constructo que está sendo medido. 

Instrumentos que possuem presença de efeitos teto (celling) e chão (floor) apresentam baixa 

capacidade de detectar mudanças do indivíduo, ao longo do tempo. São considerados os efeitos 

teto e chão quando mais que 15% dos respondentes escolhem os escores mais altos ou mais 

baixos, respectivamente (FAYERS, MACHIN, 2007; TERWEE et al. 2007). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Objetivos 
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3.1 Objetivo geral 

 

Adaptar culturalmente, para uso no Brasil, a escala Partners in Health (PIH) e analisar 

as propriedades psicométricas, em uma amostra de adultos brasileiros com doenças crônicas. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar a adaptação cultural da PIH, a fim de manter as equivalências conceitual, 

cultural, semântica e idiomática com a versão original;  

 Realizar a validação de face e de conteúdo da versão adaptada da PIH por meio da 

análise de um Comitê de Juízes; 

 Realizar a validação de constructo convergente da versão adaptada da PIH, 

correlacionando o escore de medida com constructos correlatos (ansiedade, depressão e 

autoestima);  

 Avaliar a confiabilidade da versão adaptada do PIH por meio da consistência interna 

(alfa de Cronbach). 

 Analisar a presença de efeito teto (ceiling) e chão (floor), na versão adaptada da PIH. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Método 
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4.1 Delineamento do estudo e local 

 

Trata-se de um estudo metodológico, com delineamento transversal, cuja proposta foi 

adaptar e validar a escala Partners in Health (PIH) em um grupo de adultos (18 anos ou mais), 

acometidos com doenças crônicas e em acompanhamento ambulatorial. O estudo foi realizado 

no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCRP), afiliado à Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, especificamente nos ambulatórios de nefrologia, 

gastroenterologia, cardiologia, imunologia, endocrinologia e oncologia do HCRP. 

 Os estudos metodológicos são desenvolvidos para a formulação de instrumentos de 

coleta de dados em geral e para medir constructos subjetivos. Utilizam a mensuração e a 

estatística, o que compreende as etapas de definição do constructo, formulação dos itens, 

desenvolvimento das instruções para os participantes do estudo e avaliação da confiabilidade e 

validade da ferramenta utilizada (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

 

4.2 Permissão dos autores para utilização da PIH 

 

O uso da PIH não é de domínio público. A permissão e a obtenção do uso da PIH, para 

realizar a sua adaptação cultural e validação, foram concedidas à orientadora deste estudo, pelos 

representantes legais, professor Peter Harvey e pela Dra. Melanie Harris (ANEXOS 3 e 4). 

Primeiramente, ao solicitarmos a permissão para validação do instrumento publicado 

em 2010, a docente da Universidade de Flinders Dra. Melanie Harris nos informou, em email 

enviado em 1° de agosto de 2013 (ANEXO 5), que a versão de 12 itens publicada em 2010 

estava sendo testada na prática clíníca com algumas alterações, as quais já foram descritas na 

seção Introdução do nosso estudo. A autora informou neste email que a validação psicométrica 

da nova versão ainda não estava finalizada e, por isso, a nova versão ainda não havia sido 

publicada, o que ocorreu em julho de 2016. 

Diante da falta de resultados psicométricos da versão modificada, optamos em manter 

nossa solicitação em validar a versão publicada em 2010. Em setembro de 2015, recebemos a 

permissão dos autores para realizar a adaptação e a validação para os pacientes com doenças 

crônicas no Brasil.  

Em contato com os autores via mensagem eletrônica em março de 2017 (ANEXO 6), 

foi ressaltado para nós que os pesquisadores na China (CHIU et al., 2017) e no México 

(CÓRDOVA et al., 2014) realizaram a validação da versão modificada, antes da sua finalização, 



MÉTODO| 40 

 

 
 

e pesquisadores na Holanda (LENFERINK et al., 2016) publicaram sua versão no mês seguinte 

da publicação australiana, ou seja, o estudo foi iniciado antes da publicação original. Esses três 

estudos citaram a versão de Petkov; Harvey e Battersby (2010), mesmo não sendo a versão 

utilizada por eles, pois, na ocasião, a publicação da versão adaptada por Smith e colaboradores 

(SMITH et al. 2016) ainda não estava disponível.  

 

4.3 Proteção aos participantes do estudo  

 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) (ANEXO 7). Todos os 

procedimentos atenderam às determinações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde que regulamenta as normas para realização de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Foram assegurados ao participante a sua não identificação e o direito de desistir da participação 

da pesquisa a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao seu atendimento clínico. 

 Todos os pacientes foram abordados no dia da consulta, na sala de espera do 

ambulatório, onde foram esclarecidos e convidados a participar do estudo. Eles foram 

informados, oral e por escrito, sobre os objetivos da pesquisa. Nos casos de concordância, o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 1) foi entregue em duas vias para 

assinatura dos participantes e da pesquisadora, uma via permaneceu com o paciente.  

 

4.4 Participantes 

 

No estudo, tivemos dois tipos de participantes: (1) Especialistas/profissionais da saúde 

com experiência na metodologia de adaptação cultural de instrumento de medidas ou 

experiência na assistência/pesquisa de indivíduos com doenças crônicas que participaram do 

processo de adaptação cultural da PIH, que corresponde à fase de Comitê de Juízes; e, (2) 

Indivíduos com diagnóstico de doença crônica que participaram das fases: avaliação semântica, 

pré-teste e validação psicométrica da PIH. Os critérios de seleção para essa população serão 

descritos a seguir. 

Seguimos a definição preconizada pelo Ministério da Saúde de doenças crônicas, como 

sendo aquelas de evolução lenta, de longa duração e que podem mudar com o passar do tempo, 

apresentando períodos de agudização do quadro clínico e ocasionando ou não incapacidades no 

indivíduo (BRASIL, 2013).  
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A amostra do estudo foi não probabilística de tipo consecutiva, composta por pessoas 

de ambos os sexos, maiores de 18 anos, com uma ou mais doença crônica diagnosticada no 

prontuário há, no mínimo, seis meses e em seguimento ambulatorial nas especialidades: 

nefrologia, gastroenterologia, cardiologia, imunologia, endocrinologia e oncologia do HCRP. 

A avaliação cognitiva dos pacientes foi realizada por meio da avaliação da capacidade 

discriminatória, psíquica e mental, do participante no tempo e no espaço com perguntas 

preestabelecidas e adaptadas do estudo de Pfeiffer (1975), sendo elas por meio de quatro 

perguntas: a) Qual é o seu nome completo? b) Qual é a sua data de nascimento? c) Em que dia 

da semana nós estamos? e d) Qual é o nome do local onde nós estamos neste momento? Os 

dados foram verificados por meio de um documento de identificação, como o Registro Geral 

(RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou cartão de consulta do paciente. Os pacientes 

foram excluídos do estudo quando não acertavam, ao menos, três perguntas da avaliação 

cognitiva. Outro estudo realizado no mesmo local já havia realizado este tipo de avaliação de 

capacidade discriminatória, psíquica e mental, com bons resultados (SILVA, 2016). 

O estudo original da PIH foi validado com pacientes com as seguintes condições 

crônicas: diabetes mellitus, artrite, doenças respiratórias, cardiovasculares, renais, depressão e 

osteoporose (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010).   

Neste estudo, optamos então em nos aproximar da amostra australiana, entrevistando os 

pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus, artrite reumatoide, doenças cardiovasculares e 

renais. Decidimos, também, acrescentar os pacientes dos ambulatórios de gastroenterologia, 

imunologia e oncologia para uma maior abrangência das doenças crônicas, considerando a 

importância destes diagnósticos para a validação de uma escala que avalia o constructo de 

automanejo em pacientes com diagnósticos de doenças crônicas. 

Para garantir que a escala pudesse ser adaptada para pessoas com diversas condições 

crônicas, em todas as etapas de coleta de dados, entrevistamos os pacientes dos ambulatórios 

supracitados para verificar se os itens eram compreendidos independentemente do diagnóstico 

médico. Para a avaliação semântica, foram convidados 30 pacientes, cinco de cada ambulatório. 

Na etapa do pré-teste, convidamos outros quatro pacientes por ambulatório, totalizando 24 

participantes e na etapa de validação psicométrica, considerando a recomendação de dez 

observações por item da escala (PASQUALI, 2012), convidamos outros 122 pacientes, ou seja, 

que não participaram das etapas anteriores. 
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4.5 Adaptação cultural e semântica da PIH  

 

O processo metodológico utilizado para adaptar culturalmente a escala PIH foi o mesmo 

seguido por Cunha (2016), Freitas (2016) e Pelegrino (2012), em estudos de validação do Grupo 

de Investigação em Reabilitação e Qualidade de Vida (GIRQ) da EERP-USP (FIGURA 1). 
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Figura 1. Processo de adaptação cultural e validação da escala Partners in Health (PIH) para a 

população brasileira. Ribeirão Preto, SP, Brasil. 
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1) Tradução da PIH para a língua portuguesa: A tradução da PIH da sua versão original 

(VO) para a língua portuguesa do Brasil foi realizada por dois brasileiros, de forma 

independente, professores de inglês, dando origem à Versão Português Tradutor 1 (VPT1) e à 

Versão Português Tradutor 2 (VPT2), respectivamente (ANEXOS 8 e 9). 

2) Obtenção do primeiro consenso em português: Esta etapa se refere à avaliação do 

Comitê de Especialistas (juízes). Participaram cinco enfermeiras, sendo três delas docentes com 

publicações de estudos de validação psicométrica de instrumentos de avaliação de pessoas com 

doenças crônicas e duas enfermeiras, pós-graduandas da EERP-USP, com experiência no 

cuidado de pacientes crônicos. 

Foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 2) 

aos membros do Comitê de Juízes, que após leitura e concordância em participar desta fase do 

projeto, assinaram os TCLEs. Em seguida, foi entregue a cada membro uma cópia da versão 

Português Tradutor 1 e Versão Português Tradutor 2, cada item foi lido em voz alta pela 

pesquisadora deste estudo e o comitê selecionou as frases de melhor expressão, avaliando as 

equivalências cultural, conceitual, semântica e idiomática. As modificações sugeridas pelos 

membros do comitê foram aceitas quando obtínhamos, pelo menos, 80% de consenso entre os 

juízes, ou seja, quando quatro deles concordavam. Ao término desse processo, obtivemos a 

Versão Português Consenso 1 (VPC1) (APÊNDICE 3). 

3) Retrotradução (Back Translation): A VPC1 foi submetida a dois tradutores, sendo eles 

nascidos nos EUA e residentes no Brasil há alguns anos, onde desempenham atividades como 

professores de língua inglesa. Eles realizaram as retrotraduções individualmente para obtenção 

da Versão Inglês 1 (VI1) (ANEXO 10) e Versão Inglês 2 (VI2) (ANEXO 11). Os tradutores 

não tiveram conhecimento sobre os objetivos do estudo e não tiveram contato com a versão 

original do instrumento. 

4) Obtenção do consenso das versões em inglês: As retrotraduções foram comparadas 

entre si em uma reunião com os dois tradutores, a pesquisadora e uma enfermeira, membro do 

Comitê de Juízes. Cada item foi lido em voz alta, e os tradutores determinavam a necessidade 

ou não de realizar alterações, nos momentos de discordância, o item era lido novamente a fim 

de se estabelecer um consenso e determinar a Versão Inglês Final (VIF) (APÊNDICE 4). Essa 

versão (VIF) foi enviada, por meio de correspondência eletrônica, à autora do estudo original 

para ser avaliada, a fim de obter a sua concordância com essa versão.  
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Após várias tentativas de contato, via correspondência eletrônica com a autora do estudo 

original, para sabermos a sua avaliação com relação à versão enviada, não obtivemos retorno e 

devido à necessidade de dar continuidade ao presente estudo, iniciamos o processo de validação 

semântica com a VPC1. 

5) Análise Semântica dos itens: Foi realizada a validação semântica da escala com o 

objetivo de verificar se os pacientes compreendiam as questões e se havia alguma dificuldade 

em respondê-las. Esta fase foi dividida em dois momentos, no primeiro a escala foi apresentada 

para 24 pacientes adultos, sendo 12 do sexo masculino e 12 do sexo feminino, com idades 

variadas, atendidos nos ambulatórios previamente citados, antes da consulta médica. 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora responsável, por meio de entrevistas 

individuais, entre os meses de setembro a outubro de 2015. Após a assinatura do TCLE 

(APÊNDICE 5), a versão adaptada da escala Partners in Health foi aplicada nos participantes.  

A análise semântica proposta neste estudo se baseou no protocolo com duas fases, 

utilizado no estudo de Medina Castro (2007), cujo objetivo foi adaptar culturalmente o 

questionário DISABKIDS 37 no México, o qual seguiu as normas estabelecidas pelo grupo 

DISABKIDS (MEDINA CASTRO, 2007). Esse método tem sido utilizado em outros estudos 

realizados no nosso grupo de pesquisa (ASSUNÇÃO et al., 2013; CUNHA, 2016; FREITAS et 

al., 2016; PELEGRINO et al., 2012). O protocolo de avaliação semântica possuía duas partes. 

A primeira parte, denominada “Avaliação Geral”, continha seis questões nas quais os 

participantes julgavam o instrumento como um todo: a compreensão dos itens, a dificuldade da 

escala de resposta, a importância das questões e ofereceram sugestões para melhorar a 

compreensão dos itens (APÊNDICE 6). 

A segunda parte do instrumento de avaliação semântica, denominada “Avaliação 

Específica”, abordava os itens já traduzidos e adaptados do instrumento, em seus respectivos 

domínios. O participante era questionado sobre a importância dos itens para a sua situação 

investigada (com as opções de resposta − sim, às vezes e não), da dificuldade da compreensão 

das questões (sim ou não) e da escala de resposta (sete opções − nada, muito pouco, pouco, 

moderadamente/mais ou menos, bastante, muito, muitíssimo) e se ele tinha alguma sugestão 

para reescrever a pergunta. Cada item foi lido ao participante até, no máximo, três vezes 

(APÊNDICE 6). 

Após o término da coleta de dados desta fase, foi verificado que apesar de todos os itens 

terem sido respondidos e nenhum participante tivesse dado sugestão de alteração na escala, 

alguns pacientes apresentaram dificuldades no entendimento de dois itens da escala, sendo eles: 
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item 4 “A minha participação nas decisões sobre a minha doença é:” e o item 6 “O meu 

entendimento sobre a necessidade de verificar e anotar os meus sintomas (por ex.: taxa de 

açúcar no sangue, pico de fluxo expiratório, peso, falta de ar, dor, etc.):” assim foi necessária 

uma segunda fase para a avaliação semântica. 

A pesquisadora principal e sua orientadora analisaram novamente a escala, sendo 

propostas pequenas alterações nesses itens, obtendo assim a Versão Português Consenso 2 

(VPC2) (APÊNDICE 7). A VPC2 foi apresentada para outros seis participantes adultos (três do 

sexo masculino, três do sexo feminino), com diagnóstico de doença crônica há mais de seis 

meses, a fim de confirmar os benefícios das alterações dos itens acima citados. Os resultados 

obtidos na fase semântica estão apresentados na seção Resultados. 

Em resposta ao nosso contato eletrônico enviado antes da fase semântica, recebemos a 

mensagem (ANEXOS 12 e 13) enviada pela Dra. Sharon Lawn, que também é uma das 

responsáveis pela escala PIH, com sugestões para alterações no item sete da versão 

encaminhada: “I check and write down my symptoms: ”. Segundo ela, o fato de o paciente 

conseguir escrever ou não sobre seus sintomas pode ser influenciado por vários fatores, tais 

como o tipo de doença crônica (algumas doenças podem ser mais fáceis de serem monitoradas 

que outras), o nível de escolaridade também pode influenciar assim como o número de 

comorbidades. Assim ela sugeriu que o verbo anotar fosse retirado do item. 

Diante dessa observação e dos resultados da etapa de validação semântica, na qual a 

maioria dos participantes dessa etapa respondeu que checavam os sintomas, porém não faziam 

anotações, optamos por reformular a redação deste item conforme indicado pelo Dra. Sharon. 

Posteriormente, Dra. Melanie Harris, responsável pelo gerenciamento do projeto na 

Flinders University, sugeriu uma reunião por videoconferência para discutirmos questões 

relacionadas aos itens da PIH. Participaram da videoconferência a professora Dra. Melanie 

Harris, Dr. David Smith que também faz parte do grupo de pesquisa australiano, a professora 

Dra. Márcia Aparecida Ciol (professora da Universidade de Washington, Seattle, pesquisadora 

colaboradora em visita à EERP-USP), a autora do presente estudo e sua orientadora. Na ocasião, 

apresentamos as alterações realizadas na escala após a fase semântica, sendo obtida a 

concordância dos autores. Durante a reunião, foi obtida a permissão para a substituição da 

primeira pessoa nos itens da PIH (I) pela segunda pessoa (You) devido à necessidade da versão 

adaptada ser aplicada por meio de entrevista, no contexto brasileiro. 

Conforme as recomendações dos autores e após os ajustes necessários para a população 

brasileira, a nova versão em português, após a análise semântica, foi denominada Versão 

Português Consenso 3 (VPC3) (APÊNDICE 8). 
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6) Pré-teste: A versão VPC3 foi aplicada a uma amostra de 24 pacientes, o que 

correspondeu a 20% do número mínimo estabelecido para a amostra final (120 pacientes) 

(PASQUALI, 2012). Os pacientes estavam em acompanhamento regular no ambulatório para 

tratamento de sua doença crônica. 

 Como na etapa anterior, a técnica utilizada foi a entrevista, mediante leitura de cada item 

da escala pelo entrevistador. Quando o participante solicitava explicações acerca dos itens, 

adotamos o procedimento de ler mais uma vez o item, sendo permitidas até três leituras para 

cada, as respostas foram anotadas no momento da entrevista. No pré-teste, percebemos que 

alguns pacientes apresentaram dúvidas em relação ao item 12: “Meu progresso para uma vida 

mais saudável (pense sobre fumo, álcool, dieta, exercício etc.) é: ”, sendo necessária uma 

avaliação da pesquisadora principal e sua orientadora neste item. Foi elaborada a frase “como 

você cuida da sua saúde é:” no final do item para o seu melhor entendimento. Esta nova versão 

foi denominada Versão Português Consenso 4 (VPC4), a qual se tornou a versão português final 

(PIH-VPF) da PIH (APÊNDICE 9). 

7) Análise das propriedades psicométricas da versão adaptada para o português da 

escala Partners in Health (PIH): A análise da presença de efeito teto e efeito chão foi 

verificada. O efeito piso e o efeito teto se referem ao percentual de sujeitos que tiveram a 

pontuação mais baixa (escore mínimo no atributo) ou mais alta (escore máximo no atributo) do 

instrumento. Para que tais efeitos ocorram, o percentual de respostas nos extremos da escala 

deve ultrapassar a 15% (TERWEE et al., 2007). Além disso, a presença de efeito teto pode 

influenciar na detecção de mudanças do atributo avaliado, ou seja, na sensibilidade e na 

responsividade do instrumento de medida, haja vista que são importantes propriedades 

psicométricas em instrumentos utilizados em programas de intervenção (BENNETT et al., 

2002; OLIVEIRA; SANTOS, 2011). 

A validade de face ou aparente e a validade conteúdo da PIH foram verificadas por meio 

do consenso obtido entre os profissionais que participaram do Comitê de Especialistas (juízes) 

quanto à avaliação do instrumento estar medindo o que se propõe a medir (validade de face) e 

a relevância de cada item no constructo estudado (validade de conteúdo).  

Avaliamos a validade de constructo convergente pela correlação entre os escores totais 

da versão adaptada da PIH, com os escores das medidas dos seguintes constructos correlatos:  

medida de autoestima e sintomas psicológicos de ansiedade e depressão. As hipóteses 

formuladas foram: 
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1. A versão adaptada da escala Partners in Health (PIH) para a população brasileira será 

válida e confiável e apresentará as propriedades de medida semelhantes à versão original. 

 2. Haverá correlação negativa e moderada entre os escores da PIH (menor valor, melhor 

manejo da saúde) e os escores da medida de autoestima (menor valor, pior autoestima). 

3. Haverá correlações positiva e moderada entre os escores da PIH e os escores dos 

sintomas psicológicos de ansiedade e depressão (menor valor, menor presença de sintomas). 

A análise da confiabilidade do escore total da PIH adaptada e dos instrumentos de 

correlação (Rosenberg, HADS) foi calculada por meio do alfa de Cronbach. Para este estudo, 

foram considerados como satisfatórios resultados entre 0,70 e 0,90 (FAYERS; MACHIN, 

2007). 

 

4.6 Procedimentos para coleta de dados  

 Para a validação psicométrica da PIH, convidamos a participar do estudo um total de 

122 pacientes adultos com diagnóstico de uma ou mais doença crônica e que não haviam 

participado das etapas anteriores deste estudo. Nesta fase, utilizamos o mesmo procedimento 

para recrutamento, abordagem e método de aplicação da PIH das fases análise semântica e pré-

teste.  

O recrutamento e a abordagem inicial dos participantes ocorreram na sala de espera do 

ambulatório por onde os pacientes foram convidados a participar do estudo. Nesta fase 

participarm quatro entrevistadores, também membros do Grupo de Investigação em 

Reabilitação e Qualidade de Vida (GIRQ) que receberam treinamento sobre o procedimento da 

coleta de dados e seguiram o roteiro estabelecido pela autora, realizando a leitura de cada item 

separadamente, sendo possível a leitura de até três vezes de cada item, quando solicitado pelo 

participante ou quando o mesmo não demonstrava entendimento sobre o item.  

 Após o aceite da participação, foi entregue e lido o TCLE e após assinatura do paciente 

foram aplicados o questionário dos dados sociodemográficos (APÊNDICE 10), o questionário 

para caracterização clínica (APÊNDICE 11), a versão PIH-VPF (APÊNDICE 9), a Escala de 

Auto-Estima de Rosenberg (ANEXO 14) e a Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar 

(ANEXO 15). O tempo estimado para responder a todos os questionários foi em torno de 25 

minutos. Para as questões sobre início de tratamento no HCRP e doenças diagnosticadas no 

prontuário, foi realizada posteriormente uma consulta nos registros clínicos do prontuário do 

paciente, a qual ocorreu no setor de arquivo médico do hospital. 
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4.7 Descrição dos instrumentos da coleta de dados 

 

4.7.1 Instrumento para caracterização sociodemográfica  

 

Obtivemos os dados sociais e demográficos dos pacientes com o uso de um instrumento 

elaborado pelos pesquisadores com os seguintes itens: sexo, idade, município, estado civil, 

escolaridade, tempo que frequentou ensino formal, renda familiar, com quem reside em casa e 

se estavam profissionalmente ativos ou não (trabalho remunerado) (APÊNDICE 10). 

 

4.7.2 Questionário para caracterização clínica  

 

Um instrumento foi elaborado com informações sobre a doença crônica e o tratamento: 

ambulatório de origem, diagnóstico médico que motivou a consulta no ambulatório, data do 

início do acompanhamento no ambulatório, data do diagnóstico da doença crônica, além do 

tratamento médico prescrito e quais eram os cuidados que o paciente tinha com sua saúde, se 

buscava informações sobre a saúde e se havia apoio de pessoas (familiares/amigos) no cuidado 

com a saúde. Outras informações foram coletadas nos prontuários dos pacientes: tempo de 

diagnóstico e presença ou não de outros diagnósticos médicos (APÊNDICE 11). 

 

4.7.3 Escala Partners in Health - Versão Português Final (PIH-VPF)  

 

A PIH é uma escala destinada a mensurar o nível de automanejo do indivíduo em relação 

a sua própria saúde, composto por 12 itens distribuídos em quatro domínios:  

(a) Conhecimento (itens 1, 2, 4 e 8);  

(b) Adesão ao tratamento (itens 3 e 5);  

(c) Reconhecimento e automanejo dos sintomas (itens 6, 7 e 9);  

(d) Enfrentamento (Coping) (itens 10, 11 e 12).  

As respostas podem ser obtidas por uma escala ordinal que varia de zero a oito pontos. 

Os valores obtidos nas respostas dos 12 itens são somados, sendo o intervalo possível de zero 

a 96. Menores valores indicam melhor/maior automanejo do indivíduo frente à sua condição de 

saúde (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 
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4.7.4 Escala de Auto-estima de Rosenberg 

 

A escala proposta por Rosenberg (1965) apresentou sua versão adaptada para o 

português por Dini; Quaresma e Ferreira (2004). A escala contém 10 itens respondidos em uma 

escala tipo Likert de quatro pontos (1 = concordo fortemente, 2 = concordo, 3 = discordo, 4 = 

discordo fortemente), sendo que os cinco itens que expressam satisfação têm valores invertidos 

(4 =concordo fortemente, 3 =concordo, 2= discordo, 1 = discordo fortemente).  A medida de 

autoestima é obtida pela soma dos valores das respostas aos itens da escala, após a recodificação 

dos cinco itens reversos. O intervalo possível varia de 10 a 40, com maiores valores indicando 

elevada autoestima (ANEXO 14). 

A versão adaptada para o português tem se mostrado confiável e tem sido utilizada em 

estudos com pacientes cardíacos (α=0,79) (VARGAS; DANTAS; GOIS, 2005), em pacientes 

com diagnósticos de doença crônica (α= 0,82) (CUNHA, 2016) e em estudos com pacientes 

que sofreram queimaduras (α= 0,82) (FERREIRA, 2008). No presente estudo, o valor do 

coeficiente alfa de Cronbach foi de 0,70. 

 

4.7.5 Instrumento para avaliar sintomas de ansiedade e depressão  

  

A Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmond; Snaith, 1983) validada 

no Brasil (BOTEGA et al., 1998) foi desenvolvida para auxiliar a detecção de sintomas de 

ansiedade e depressão.  

A HADS é composta por 14 itens (sete deles mensuram ansiedade e sete, a depressão) 

que abordam sintomas somáticos e psicológicos, com escala de resposta de quatro pontos. Os 

valores das respostas variam de zero a três, e sua soma pode variar de zero a 21 pontos para 

cada subescala, sendo que, quanto maior o valor mais sintomas de ansiedade ou depressão 

(ANEXO 15).  

No presente estudo, obtivemos alfa de 0,74 para a subescala de ansiedade (HADS-A) e 

de 0,69 para a de depressão (HADS-D). Outro estudo de validação realizado com pacientes com 

diagnóstico de doenças crônicas também utilizou o HADS e apresentou valores confiáveis 

sendo eles α= 0,74 para HADS ansiedade e α= 72 para HADS depressão (CUNHA, 2016).  
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4.8 Processamento e análise dos dados  

 

Os dados coletados foram inseridos no programa IBM Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS)®, versão 21.0 para Windows. Para todas as análises, o índice de significância 

adotado foi de 0,05.  

Foram realizadas análises descritivas de frequência simples para as variáveis categóricas 

(sexo, nível de instrução, estado civil, etc.) e de medidas de tendência central (média e mediana) 

e de variabilidade (desvio-padrão) para as variáveis contínuas (tempo de estudo formal, renda 

familiar mensal, tempo em ano do diagnóstico da doença crônica, tempo em anos de seguimento 

ambulatorial). Os métodos estatísticos usados para o cálculo das propriedades psicométricas 

estão descritos a seguir.  

A confiabilidade e a validade de constructo permitem analisar como a escala se 

apresenta para a amostra estudada, assim, a confiabilidade dos itens da escala PIH foi avaliada 

pela consistência interna dos seus itens, medida pelo coeficiente de alfa de Cronbach. Os valores 

para alfa de Cronbach entre 0,70 e 0,90 foram considerados aceitáveis (CUMMINGS; 

STWART; RULLEY, 2003). 

A validade de constructo convergente foi verificada por meio da correlação de Pearson 

entre os escores da PIH-VPF com os escores da Escala de Auto-estima de Rosenberg e da 

HADS. A magnitude de correlação adotada foi a classificação proposta por Ajzen e Fishbein 

(1980); a qual determina que valores de correlação abaixo de 0,30 são de pouca aplicabilidade 

clínica, mesmo com significância estatística; valores entre 0,30 e 0,50 indicam moderada 

correlação e valores maiores que 0,50 indicam forte correlação clínica.  

A presença dos efeitos teto e chão foi considerada, quando a porcentagem de respostas 

aos valores extremos da escala mostrou-se igual ou maior do que 15% (FAYERS, MACHIN, 

2007; TERWEE et al. 2007). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Resultados 
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Cento e oitenta e dois potenciais participantes foram convidados para participar do 

estudo, destes, seis não aceitaram. Dos 176, 30 participaram da fase de análise semântica, 24 

participaram da fase pré-teste e 122 da etapa de validação psicométrica. 

 

5.1 Resultados relacionados ao processo de tradução e adaptação cultural da PIH 

 

5.1.1 Avaliação do Comitê de Especialistas (juízes) 

 

A seguir, no Quadro 4, apresentamos as modificações sugeridas pelo Comitê de 

Especialistas (juízes) para os itens da PIH, a fim de gerar a Versão Português Consenso 1 

(VPC1). Os juízes avaliaram as equivalências semântica, idiomática, conceitual e cultural 

analisando a Versão Português Tradutor 1 (VPT1) e a Versão Português Tradutor 2 (VPT2). 

Observamos que as mudanças, de forma geral, foram pontuais e se relacionaram mais à inserção 

ou retirada de artigos e pronomes pessoais ou possessivos, à mudança na ordem de algumas 

palavras e à troca de algumas palavras por outras sinônimas que melhor se adaptavam ao 

contexto brasileiro.  

Os itens que apresentaram maiores alterações foram o item 6 (pela troca de expressões 

que são mais comumente utilizadas no Brasil, “sobre a necessidade de verificar”, “taxa de 

açúcar no sangue”, “falta de ar”), o item 11 (pela nova reformulação na expressão “os efeitos 

da minha doença na minha vida emocional e social”) e o item 12 (reformulação na expressão 

“para uma vida mais saudável” e a utilização da palavra “fumo”).  
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Continua... 

Quadro 4. Apresentação da Versão Português Tradutor 1 (VPT1), Versão Português Tradutor 

2 (VPT2) e Versão Português Consenso 1 (VPC1) da PIH para uso no Brasil. Ribeirão Preto, 

2016. 

Versão Português 

Tradutor 1 (VPT1) 

Versão Português 

Tradutor 2 (VPT2) 

Versão Português 

Consenso 1 (VPC1) 

1. O que eu sei sobre a 

minha doença é: 

1. 1. O que eu sei sobre a minha 

doença é: 

1. Mantida a redação dos 

tradutores 1 e 2. 

2. O que eu sei sobre o 

tratamento da minha doença 

é: 

2. O que eu sei sobre o 

tratamento da minha doença 

é: 

2. Mantida a redação dos 

tradutores 1 e 2. 

3. Eu tomo meu remédio 

conforme prescrito pelo 

meu médico: 

3. Eu tomo meus remédios 

como orientado pelo meu 

médico: 

3. Optou-se pelo texto do 

tradutor 2. 

4. A minha participação nas 

decisões tomadas sobre a 

minha doença é: 

4. O modo como eu participo 

das decisões feitas sobre a 

minha doença é: 

4. Optou-se pelo texto do 

tradutor 1. 

5. Eu marco as consultas e 

vou às consultas conforme 

solicitado pelo meu médico 

ou profissional de saúde: 

5. Eu marco consultas e vou às 

consultas como orientado 

pelo meu médico ou 

fornecedor de serviços de 

saúde: 

5. Eu marco e vou às 

consultas conforme 

solicitado pelo meu médico 

ou profissional de saúde: 

6. 6. A minha compreensão 

sobre a necessidade de 

verificar e anotar os meus 

sintomas (por ex.: taxa de 

açúcar no sangue, pico de 

fluxo, peso, falta de ar, dor, 

etc.) é: 

6. Meu entendimento do por 

que de eu precisar checar e 

anotar meus sintomas (por 

exemplo, glicose no sangue, 

pico de fluxo expiratório, 

respiração curta, dor etc.) 

6. O meu entendimento 

sobre a necessidade de 

verificar e anotar meus 

sintomas (por exemplo, taxa 

de açúcar no sangue, pico 

de fluxo expiratório, peso, 

falta de ar, dor) é: 

7. 7. Eu verifico e anoto os 

meus sintomas: 

7. Eu checo e anoto meus 

sintomas: 

7. Optou-se pelo texto do 

tradutor 1. 

8. 8. A minha compreensão 

sobre o que fazer quando os 

meus sintomas pioram é: 

8. Meu entendimento do que 

fazer quando meus sintomas 

pioram é 

8. Optou-se pelo texto do 

tradutor 2. 
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Versão Português 

Tradutor 1 (VPT1) 

Versão Português 

Tradutor 2 (VPT2) 

Versão Português 

Consenso 1 (VPC1) 

9. Eu faço a coisa certa 

quando meus sintomas 

pioram: 

9. Eu faço as coisas certas 

quando meus sintomas 

pioram: 

9. Optou-se pelo texto do 

tradutor 2. 

 

 

10. Como eu lido com os 

efeitos da minha doença nas 

minhas atividades físicas 

(por ex.: andar, tarefas 

domésticas), é: 

10. O modo como eu lido 

com os efeitos da minha 

doença nas minhas 

atividades físicas (por 

exemplo, andar, tarefas 

domésticas) é: 

10. Optou-se pelo texto do 

tradutor 2. 

11. Como eu lido com o 

efeito da minha doença em 

como eu me sinto e como eu 

me socializo com as pessoas 

(isto é, minha vida 

emocional e social) é: 

11. O modo como eu lido 

com o efeito da minha 

doença na forma como eu 

me sinto e como eu lido com 

outras pessoas (ou seja, 

minha vida emocional e 

social) é: 

11. O modo como eu lido 

com os efeitos da minha 

doença na minha vida 

emocional e social é: 

12. Meu progresso rumo a 

uma vida mais saudável 

(considere fumo, álcool, 

dieta, exercícios, etc.) é: 

12. Meu progresso em 

direção a viver uma vida 

saudável (pense sobre 

tabagismo, álcool, dieta, 

exercício etc.) é: 

12. Meu progresso para 

uma vida mais saudável 

(pense sobre fumo, álcool, 

dieta, exercício etc.) é: 

Nota: Em negrito estão destacadas as sugestões realizadas pelo Comitê de Especialistas 

(juízes). 
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Quanto à escala de respostas dos itens, as traduções estão expostas no Quadro 5. 

 

Quadro 5. Versão Português Consenso 1 (VPC1) da escala de resposta da escala Partners 

in Health (PIH) para população brasileira. Ribeirão Preto, 2016. 

Escala resposta original 

PIH para Austrália 

Escala de resposta para Versão 

Português Consenso 1 
Itens 

“Very Good” 

“Muito” 

“Muito bom” 

1, 2, 4, 6, 8 e 12 

10 e 11 

“Fair” 

“Médio” 

“Regular” 

1, 2, 4, 6, 8 e 12 

10 e 11 

“Very Poor” 

“Pouco” 

“Muito ruim” 

1, 2, 4, 6, 8 e 12 

10 e 11 

“Always” “Sempre” 3, 5, 7 e 9 

“Sometimes” “Às vezes” 3, 5, 7 e 9 

“Never” “Nunca” 3, 5, 7 e 9 

 

5.1.2 Comparação da Versão Inglês Final com a Versão Original e envio para os autores  

 

As traduções Versão Inglês 1 (VI1) e Versão Inglês 2 (VI2) originárias da Versão 

Português Consenso 1 (VPC1), após Comitê de Especialistas (juízes), foram comparadas em 

reunião com os tradutores, a fim de elaborar a Versão Inglês Final (VIF). Os tradutores não 

tiveram dificuldades em chegar a um consenso e ambos consideraram a escala compreensível 

e fácil de ser traduzida. Eles optaram em manter algumas questões idênticas às da escala original 

por considerarem que a equivalência semântica se mantinha. As mudanças sugeridas pelos 

tradutores encontram-se no Quadro 6 
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Quadro 6. Apresentação da Versão Inglês Original (VO) e Versão Inglês Final (VIF), originado 

da retrotradução da VPC1. Ribeirão Preto, 2016. 

 Nota: Em negrito estão destacadas as alterações realizadas. 

 

 

A Versão Inglês Final (VIF) foi enviada via correio eletrônico para a autora Dra. Melanie 

Harris. Realizamos várias tentativas de contato via correio eletrônico para sabermos a aceitação 

das mudanças propostas na escala Partners in Health para uso no Brasil, como não recebemos 

retorno das mensagens e devido ao tempo proposto para esta pesquisa, iniciamos a fase de 

avaliação semântica com a Versão Português Consenso 1 (VPC1). 

 

 

Versão Inglês Original (VO) Versão Inglês Final (VIF) 

3. I take my medication as asked by my 

doctor: 

3. I take my medication as directed by my 

doctor: 

4. How I share in decisions made about my 

illness is:  

4. My participation in decisions about my 

illness is: 

5. I arrange appointments and attend 

appointments as asked by my doctor or 

Health Service Provider: 

5. I schedule and attend consultations as 

requested by my doctor or Health Care 

Professional: 

6. My understanding of why I need to check 

and write down my symptoms (eg blood 

sugar, peak flow, weight, shortness of 

breath, pain, etc.) is: 

6. My understanding of the need to check 

and write down my symptoms (eg. blood 

sugar, peak exploratory flow, weight, 

shortness of breath, pain, etc.) is: 

10. How I deal with the effects of my illness 

on my physical activities (eg walking, 

household tasks) is: 

10. The way I deal with the effects of my 

illness on my physical activities (eg. 

walking, housework) is: 

11. How I deal with the effect of my illness 

on the way I feel and how I mix with other 

people (ie my emotional and social life) is: 

11. The way I deal with the effects of my 

illness in my emotional and social life is: 

12. My progress towards living a healthy 

life (think about smoking, alcohol, diet, 

exercise, etc…) is: 

12. My progress toward a healthier life 

(think about smoking, alcohol, diet, exercise, 

etc..) is: 
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5.1.3 Análise semântica 

 

 Para a etapa de análise semântica, da Versão Português Consenso 1 (VPC1) da PIH 

foram entrevistados inicialmente 24 pacientes com diagnóstico de doenças como descrito 

anteriormente. 

A caracterização dos participantes desta etapa encontra-se na Tabela 1. A média de idade 

dos participantes foi de 56,25 (DP= 13,43), variando de 35 a 81 anos, 54,2% possuíam ensino 

fundamental incompleto, 66,7% eram casados, e 62,5% eram ativos no trabalho e contribuíam 

para a renda familiar. 

 

Tabela 1. Caracterização dos 24 participantes da análise semântica. Ribeirão Preto, 2016. 

Variável n (%) 

Idade (em anos) Média (D.P.) * 

Faixa etária 

<60 anos 

≥60 anos 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

Escolaridade 
Escola Primária          

56,25 (13,43) 

 

16 (66,7%) 

8 (33,3%) 

 

12 (50%) 

12 (50%) 

 

3 (12,5%) 

Fundamental incompleto  13 (54,2%) 

Fundamental completo  2 (8,3%) 

Médio incompleto 0 

Médio completo 6 (25%) 

Estado civil  

Casado/ união consensual 

Outros** 

16 (66,7%) 

8 (33,3%) 

Trabalho remunerado  

Ativo 15 (62,5%) 

Inativo 9 (37,5%) 

*Desvio-padrão; ** solteiro, divorciado, separado ou viúvo. 

 

Como informado na seção método, a avaliação semântica foi feita com o uso de um 

instrumento (Medina Castro, 2007), adaptado para este estudo. Os resultados da parte 1, 

avaliação geral, encontram-se na Tabela 2. 
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Tabela 2. Distribuição das respostas dos 24 participantes na avaliação geral da versão 

adaptada da escala Partners in Health  (PIH). Ribeirão Preto, 2016 

Avaliação geral 

 

Categorias n 

1. O que você achou, de um modo geral, do nosso 

instrumento? 

 

 

Bom 

Regular 

Ruim 

22  

2  

0  

2. As questões são compreensíveis? 

 

 

 

Fáceis 

Regular 

Ruim 

22  

2  

0 

3. Sobre a escala de resposta, você teve 

dificuldade em respondê-las?  

 

 

Sim 

Mais ou menos 

Não 

0 

5 

19 

4. Você considera essas questões importantes para 

a gestão da sua doença? 

 

Sim 

Mais ou menos 

Não 

15 

9  

0 

 

5. Você gostaria de mudar alguma coisa no 

questionário? 

 

Sim 

Não 

0 

24 

6. Você gostaria de acrescentar alguma coisa no 

questionário? 

Sim 

Não 

0 

24 

 

Na avaliação geral, 22 participantes avaliaram a versão como boa. Com relação ao grau 

de dificuldade dos itens, 22 responderam que os itens eram fáceis, 19 disseram que não tiveram 

dificuldade em responder aos itens. Todos os entrevistados responderam que consideravam as 

questões importantes para seu problema de saúde.  

Durante a coleta de dados desta etapa, observamos que alguns participantes 

apresentaram dificuldades no entendimento dos itens 4 e 6, porém não sugeriram alterações, 

assim foi necessário que a pesquisadora principal e sua orientadora analisassem os respectivos 

itens, sendo propostas alterações. Após esta fase, obtivemos a VPC2 (APÊNDICE 3). A VPC2 

foi apresentada para outros seis participantes, a fim de confirmar os benefícios das alterações 

dos itens acima citados. Os resultados das alterações, após esta etapa, encontram-se no Quadro 

7.  
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Quadro 7. Apresentação das alterações na VPC1 originando a VPC2 da Partners in Health 

(PIH) para o Brasil. Ribeirão Preto, 2016. 

Nota: Em negrito estão destacadas as alterações realizadas. 

 

 A Versão Português Consenso 2 (VPC2) foi aplicada em outros seis participantes, a fim 

de confirmar a aceitação e entendimento de cada item. Todos os participantes referiram que a 

escala estava compreensível, não apresentaram dúvidas em relação aos itens nem quanto às 

escalas de respostas. Também informaram que não acrescentariam ou modificariam os itens, 

desta forma mantivemos a VPC2 sem alteração. 

Após a fase semântica, conforme mencionado na seção Método, apresentamos aos 

autores as alterações realizadas na fase semântica, sendo elas bem aceitas e foi concedida a nós 

a permissão para a troca do pronome “I’’ pelo pronome “YOU”, pois a versão adaptada da PIH 

seria aplicada na forma de entrevista. Recebemos a sugestão em alterar o item 7 “Você verifica 

e anota os seus sintomas: ” o termo “anoto” deveria ser retirado da escala, pois muitos pacientes 

poderiam não apresentar a habilidade de anotar seus sintomas por diversos motivos. Seguindo 

as orientações dos autores, realizamos as alterações na escala que originou a Versão Português 

Consenso 3 (VPC3) (APÊNDICE 6). 

 

5.2 Pré-teste 

 

 O pré-teste foi realizado com 24 sujeitos, sendo 12 (50%) do sexo feminino e 12 (50%) 

do sexo masculino, com média de idade de 58,21 anos (DP= 16,35; variação de 18-80 anos), 

média de anos de estudo foi de 5,33 anos (DP= 2,79; variação 2-10 anos) e a renda familiar 

mensal apresentou média de 2.145,33 reais (variação 800-15.000 reais). Dos participantes, 15 

Versão Português Consenso 1 (VPC1) Versão Português Consenso 2 (VPC2) 

1. 4) A sua participação nas decisões sobre a 

sua doença é: 

4) A sua participação nas decisões sobre sua 

doença, por exemplo fazer perguntas sobre 

a doença e o tratamento ao seu médico e 

profissionais da saúde, fazer sugestões 

para o seu tratamento é: 

6) O seu entendimento sobre a necessidade 

de verificar seus sintomas (por exemplo, 

taxa de açúcar no sangue, pico de fluxo 

expiratório, peso, falta de ar, dor) é: 

6) O seu entendimento sobre a necessidade de 

verificar os seus sintomas (por ex.: taxa de 

açúcar no sangue, peso, falta de ar, dor, etc) 

é: 
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(62,5%) referiram morar em outra cidade do Estado de São Paulo e 15 (62,5%) referiram não 

exercer atividade remunerada, no momento da entrevista.  

Nesta fase, analisamos que alguns participantes apresentaram uma dificuldade em 

responder ao item 12 “Seu progresso para uma vida mais saudável (pense sobre fumo, álcool, 

dieta, exercício etc.) é: ” assim a pesquisadora principal e sua orientadora revisaram este item 

e acrescentamos a frase “como você cuida da sua saúde é: ” no fim do item para auxiliar o 

entendimento do que era proposto no item, originando a Versão Português Consenso 4 (VPC4). 

Após esta fase, iniciamos a fase de coleta de dados para análise psicométrica. 

 

5.3 Resultados da validação psicométrica 

 

5.3.1 Resultados da caracterização sociodemográfica e clínica 

 

As coletas de dados da fase psicométrica foram de janeiro a maio de 2016. Entre os 122 

participantes desta fase psicométrica, a média de idade foi de 54,1 anos (DP= 15,1, variação 

21-87 anos), 63 (51,6%) eram mulheres, 89 (73%) eram casados, 80 (65,6%) não estavam 

exercendo qualquer tipo de trabalho remunerado, no momento da entrevista, 79 (64,8%) 

residiam em outras cidades no Estado de São Paulo. A média de anos de estudo foi de 7,08 

(DP= 4,80 variação 0-21 anos), e a renda mensal apresentou média de 2.476 reais (DP= 2.310 

variação 800-15.000 reais) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Caracterização sociodemográfica dos participantes do estudo (n= 122). 

Ribeirão Preto, 2016  

Variável 

 

n (%) 

Sexo  

Feminino 63 (51,6%) 

Masculino 59 (48,4%) 

Estado civil  

Casado ou união consensual 89 (73%) 

Solteiro, divorciado, separado ou viúvo 33 (27%) 
Trabalho remunerado  

Ativo 42 (34,4%) 

Não ativo 80 (65,6%) 

Procedência  

Outras cidades do Estado de São Paulo 79 (64,8%) 

Ribeirão Preto 31 (25,4%) 

Outras cidades fora do Estado de São Paulo 12 (9,8%) 
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 Como informado na seção Método, inserimos no estudo indivíduos com doenças 

crônicas em atendimento ambulatorial no HCFMRP-USP, nas especialidades de Imunologia 

(diagnóstico de lúpus eritematoso ou insuficiência adrenocortical) (n= 20); Endocrinologia 

(diabetes mellitus, bócio ou hipertireoidismo) (n= 21); Cardiologia (doença arterial crônica ou 

fibrilação atrial) (n= 20); Oncologia (câncer de próstata, rim ou reto) (n= 20); Gastroenterologia 

(hepatite ou cirrose) (n= 20) e Nefrologia (insuficiência renal crônica ou glomerulopatia) (n= 

21), totalizando 122 entrevistados. 

 Entre eles, 24 (19,7%) tinham até dois anos de tempo de diagnóstico da doença crônica, 

que variou de um a 35 anos (Mediana= 7,0; Média= 9,6 e D.P.= 8,6 anos). O tempo de 

seguimento ambulatorial dos participantes também foi variado (de seis meses a 39,7 anos), com 

média de 9,4 anos. Além da doença crônica em acompanhamento, os participantes apresentaram 

outras comorbidades informadas nos seus prontuários (Média= 2,8 e DP= 1,7; intervalo 0-8) 

(Tabela 4).  

 

Tabela 4. Caracterização dos participantes, segundo a presença de comorbidades. Ribeirão 

Preto, 2016 

Comorbidade n (%) 

Hipertensão arterial 68 (55,7) 

Ansiedade 45 (36,9) 

Diabetes mellitus 39 (32,0) 

Dislipidemia 38 (31,1) 

Tireoideopatias 32 (26,2) 

Obesidade 31 (25,4) 

Cardiopatias 31 (25,4) 

Doença renal crônica 30 (24,6) 

Artrite reumatoide 22 (18,0) 

Câncer 20 (16,4) 

Outras doenças * 18 (14,8) 

Hepatopatias 17 (13,9) 

Depressão 15 (12,3) 

Doenças hematológicas 14 (11,5) 

*osteoporose, diabetes insípidos, bronquite, doença pulmonar 

obstrutiva crônica, transtorno bipolar, Chagas, artrose. 
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 Com relação à presença dos hábitos saudáveis, tema focado na PIH, 70 (57,4%) 

entrevistados responderam que utilizavam dieta adequada para seu problema de saúde, 76 

(62,3%) não realizam atividades físicas, 67 (54,9%) informaram que nunca fizeram uso de 

cigarro e 36 (29,5%) pararam de fumar. Com relação ao uso de bebidas alcoólicas, 58 (47,5%) 

responderam que não ingeriam, e 44 (36,1%) pararam o consumo. Os dados estão descritos na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5. Caracterização dos participantes do estudo (n=122), segundo a presença de 

comportamentos relacionados à dieta, à atividade física, ao tabagismo e ao consumo de bebida 

alcoólica. Ribeirão Preto, 2016. 

Variável n (%) 

Uso de dieta adequada (sim) 70 (57,4%) 

Atividade física regular (sim) 46 (37,7%) 

Presença de tabagismo  

Nunca fumou 67 (54,9%) 

Parou de fumar 36 (29,5%) 

Tabagista 11 (9,0%) 

Reduziu o consumo 8 (6,6%) 

Uso de bebida alcoólica  

Nunca ingeriu 58 (47,5%) 

Parou de ingerir bebida alcoólica 44 (36,1%) 

Não respondeu 14 (11,5%) 

Reduziu o consumo 5 (4,1%) 

Continua a ingerir 1 (0,8%) 

 

Quando questionados em relação à procura de informações sobre saúde, 83 (68%) 

responderam que buscavam tais informações, sendo que 44 (36%) as procuravam junto aos 

profissionais de saúde (enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e outros) e 35 (28,6%) as 

buscavam na internet e 23 (27,7%) utilizavam jornais, livros e revistas para se informar. 

 A maioria (106; 86,9%) referiu necessitar de auxílio para cuidar da saúde. As pessoas 

mais citadas foram: cônjuges (67%), filhos (44,3%) e outros familiares (39,6%). 
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5.3.2 Resultados relacionados às análises descritivas e da validação das propriedades 

psicométricas da versão adaptada da PIH (PIH-VPF) 

  

 Em relação ao escore total da PIH-VPF, obtivemos uma mediana total com valor 20 

(menor que o valor da mediana possível entre zero e 96 que é 48). Com relação às medianas 

dos itens, houve variação de zero a quatro, sendo que, dos 12 itens, sete itens obtiveram o valor 

zero da mediana. A média dos itens variou de 0,51 a 3,51 (Tabela 6).  
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Tabela 6. Análise descritiva da versão PIH-VPF (escore total, média, mediana, 

intervalo e desvio-padrão de cada um dos 12 itens) (n=122). Ribeirão Preto, 2016. 

PIH-VPF Mediana 

(intervalo) 

Média 

(DP)* 

PIH total 20 (0-79) 24,5 (15,1) 

Itens   

1. 1) O que você conhece sobre a sua doença é: 4 (0-8) 3,5 (2,5) 

2. 2) O que você sabe sobre o tratamento da sua 

doença é: 

4 (0-8) 3,4 (2,6) 

3. 3) Você toma seus remédios como orientado pelo 

seu médico: 

0 (0-8) 0,8 (2,1) 

4. 4) A sua participação nas decisões sobre sua 

doença, por exemplo fazer perguntas sobre a 

doença e o tratamento ao seu médico e 

profissionais da saúde, fazer sugestões para o seu 

tratamento é: 

4 (0-8) 2,9 (2,8) 

5. 5) Você marca e vai às consultas conforme 

solicitado pelo seu médico ou profissional de 

saúde: 

0 (0-8) 0,5 (1,5) 

6. 6) O seu entendimento sobre a necessidade de 

verificar os seus sintomas (por ex.: taxa de açúcar 

no sangue, peso, falta de ar, dor, etc.) é 

0 (0-8) 2,1 (2,7) 

7. 7) Você verifica os seus sintomas: 0 (0-8) 1,7 (2,4) 

8. 8) Seu entendimento sobre o que fazer quando seus 

sintomas pioram é: 

0 (0-8) 2,0 (2,4) 

9. 9) Você faz as coisas certas quando seus sintomas 

pioram: 

0 (0-8) 1,2 (2,2) 

10) O modo como você lida com os efeitos da sua 

doença nas suas atividades físicas (por exemplo, 

andar, fazer as tarefas domésticas) é: 

4 (0-8) 2,7 (2,5) 

11) O modo como você lida com os efeitos da sua 

doença na sua vida emocional e social é: 

0 (0-8) 2,2 (2,5) 

10. 12) Seu progresso para uma vida mais saudável 

(pense sobre fumo, álcool, dieta, exercício etc.), 

como você cuida da sua saúde: 

0,5 (0-8) 2,1 (2,3) 

*DP= Desvio-padrão.  
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 Com relação à distribuição das respostas dos 122 participantes para cada item da PIH-

VPF, observamos frequências maiores que 15% naquela de valor zero (alto manejo) para 

todos os itens da escala, indicando presença de efeito chão na versão adaptada (Tabela 7). 

 O item 2 também apresentou presença de efeito chão (16,4% das respostas). Outro 

aspecto que nos chamou atenção foi a frequência de respostas para a opção 4. Ela foi maior do 

que as demais opções, excluindo a opção zero, para a maioria dos itens. 

 Dentre os 122 participantes, nove (7,4%) não responderam ao item 3 “Você toma seus 

remédios como orientado pelo seu médico”. Eles relataram que não faziam uso de medicamento 

para controle da doença crônica, no momento da entrevista. O item 6 “O seu entendimento 

sobre a necessidade de verificar os seus sintomas (por ex.: taxa de açúcar no sangue, peso, 

falta de ar, dor, etc.) é: ” e o item 7 “Você verifica os seus sintomas: ” não foram respondidos, 

respectivamente, por seis (4,9%) e 12 (9,8%) pacientes, respectivamente. O item 8 “Seu 

entendimento sobre o que fazer quando seus sintomas pioram é: ” e o item 9 “Você faz as coisas 

certas quando seus sintomas pioram: ”, não foram respondidos por 13 (10,7%) e 15 (12,3%) 

participantes, respectivamente. Esses itens estão relacionados aos sintomas da doença crônica, 

apresentados pelos participantes. 
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Tabela 7. Distribuição das frequências, em porcentagem, das respostas aos itens da versão PIH-VPF em uma amostra de pacientes com 

doenças crônicas. (n=122). Ribeirão Preto, 2016 

Itens 0 

% 

1 

% 

 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 

% 

6 

% 

7 

% 

8 

% 

Não se 

aplica 

% 

1 20,5 4,9 5,7 4,1 45,9 2,5 2,5 0,0 13,9 0 

2 24,6 4,1 5,7 4,1 42,6 0,8 0,8 0,8 16,4 0 

3 77,0 0,8 1,6 0,8 6,6 0,0 0,0 0,8 4,9 7,4 

4 37,7 1,6 4,1 2,5 37,7 0,0 1,6 0,0 14,8 0 

5 88,5 0,8 0,8 0,8 4,9 1,6 0,8 0,0 1,6 0 

6 53,3 1,6 0,0 0,8 28,7 0,8 0,8 0,0 9,0 4,9 

7 54,1 3,3 1,6 0,8 24,6 0,0 0,8 0,0 4,9 9,8 

8 46,7 2,5 2,5 0,0 31,1 0,8 0,0 0,8 4,9 10,7 

9 64,8 0,8 0,8 0,8 14,8 1,6 0,0 0,0 4,1 12,3 

10 40,2 0,8 4,1 0,0 44,3 0,8 0,8 0,0 9,0 0 

11 51,6 0,0 3,3 1,6 33,6 0,8 0,8 0,8 7,4 0 

12 50,0 1,6 2,5 4,1 35,2 1,6 0,0 0,8 4,1 0 
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 Na Tabela 8, está apresentada a média das respostas dos 122 participantes para cada 

item da PIH-VPF. Observamos que o item que apresentou menor pontuação foi o item 5 “Você 

marca e vai às consultas conforme solicitado pelo seu médico ou profissional de saúde”: com a 

média de 0,5 pontos, e o item 1 “O que você conhece sobre a sua doença é: ” apresentou a maior 

média com 3,5 pontos.   
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Tabela 8. Distribuição das frequências, em pontos, das respostas de cada item da versão PIH-

VPF, em uma amostra de pacientes com doenças crônicas. (n=122). Ribeirão Preto, 2016. 

Itens PIH-VPF 

 

Média 

(DP*) 

Variação 

1) O que você conhece sobre a sua doença é: 3,5 (2,5) 0-8 

2) O que você sabe sobre o tratamento da sua doença é: 3,4 (2,6) 0-8 

3) Você toma seus remédios como orientado pelo seu médico: 0,8 (2,1) 0-8 

4) A sua participação nas decisões sobre sua doença, por 

exemplo fazer perguntas sobre a doença e o tratamento ao seu 

médico e profissionais da saúde, fazer sugestões para o seu 

tratamento é: 

2,9 (2,8) 0-8 

5) Você marca e vai às consultas conforme solicitado pelo seu 

médico ou profissional de saúde: 

0,5 (1,5) 0-8 

6) O seu entendimento sobre a necessidade de verificar os seus 

sintomas (por ex.: taxa de açúcar no sangue, peso, falta de ar, 

dor, etc.) é: 

2,1 (2,7) 0-8 

7) Você verifica os seus sintomas: 1,7 (2,7) 0-8 

8) Seu entendimento sobre o que fazer quando seus sintomas 

pioram é: 

2,0 (2,4) 0-8 

9) Você faz as coisas certas, quando seus sintomas pioram: 1,2 (2,2) 0-8 

10) O modo como você lida com os efeitos da sua doença nas 

suas atividades físicas (por exemplo, andar, fazer as tarefas 

domésticas) é: 

2,7 (2,5) 0-8 

11) O modo como você lida com os efeitos da sua doença na sua 

vida emocional e social é: 

2,2 (2,5) 0-8 

11) 12) Seu progresso para uma vida mais saudável (pense sobre 

fumo, álcool, dieta, exercício etc.), como você cuida da sua saúde 

é: 

2,1 (2,3) 0-8 

DP* = desvio-padrão 
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 Os coeficientes de correlação de cada item com o total da escala e o alfa de Cronbach, 

se o item for excluído, serão apresentados na Tabela 9. 

 Observamos que o valor de alfa de Cronbach variou de 0,75 a 0,78. Em relação à força 

de correlação dos itens, obtivemos fortes correlações entre o total da escala e os itens 3, 5 e 8 

(variando de 0,51 a 0,55) e correlações moderadas com os demais itens. A exclusão de um dos 

12 itens não alterou os valores dos alfas que permaneceram entre 0,75 e 0,78, comparados com 

o alfa de Cronbach total (0,78). 

 

Tabela 9. Apresentação dos valores dos coeficientes de correlação item-total da versão PIH-

VPF e dos valores de alfa de Cronbach, se o item for excluído. (n=122). Ribeirão Preto, 2016 

PIH-VPF 

Alfa Cronbach 0,78 

Coeficiência 

de correlação 

item-total 

Alfa de Cronbach  

(se o item for 

excluído) 

1. 1) O que você conhece sobre a sua doença é: 0,38 0,77 

2. 2) O que você sabe sobre o tratamento da sua 

doença é: 
0,31 0,78 

3. 3) Você toma seus remédios como orientado 

pelo seu médico: 
0,55 0,75 

4. 4) A sua participação nas decisões sobre sua 

doença, por exemplo fazer perguntas sobre a 

doença e o tratamento ao seu médico e 

profissionais da saúde, fazer sugestões para o 

seu tratamento é: 

0,43 0,77 

5. 5) Você marca e vai às consultas conforme 

solicitado pelo seu médico ou profissional de 

saúde: 

0,53 0,76 

6. 6) O seu entendimento sobre a necessidade de 

verificar os seus sintomas (por ex.: taxa de 

açúcar no sangue, peso, falta de ar, dor, etc,) é 

0,39 0,77 

7. 7) Você verifica os seus sintomas: 0,39 0,77 
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PIH-VPF 

Alfa Cronbach 0,78 

Coeficiência 

de correlação 

item-total 

Alfa de Cronbach  

(se o item for 

excluído) 

8. 8) Seu entendimento sobre o que fazer quando 

seus sintomas pioram é: 
0,51 0,76 

9. 9) Você faz as coisas certas quando seus 

sintomas pioram: 
0,43 0,77 

10) O modo como você lida com os efeitos 

da sua doença nas suas atividades físicas (por 

exemplo, andar, fazer as tarefas domésticas) é: 

0,39 0,77 

11) O modo como você lida com os efeitos da 

sua doença na sua vida emocional e social é: 
0,47 0,76 

12) Seu progresso para uma vida mais saudável 

(pense sobre fumo, álcool, dieta, exercício 

etc.), como você cuida da sua saúde: 

0,42 0,77 

 

Os resultados das correlações obtidas entre as medidas de automanejo (versão adaptada 

da PIH), autoestima (Escala de Auto-estima de Rosenberg), sintomas de ansiedade e de 

depressão (Hospital Anxiety and Depression) estão demonstrados na Tabela 10. Constatamos 

valor negativo e de moderada intensidade entre as medidas de automanejo e autoestima (r = - 

0,344; p < 0,001). Obtivemos valores positivos e de moderada intensidade entre as medidas de 

automanejo e sintomas de ansiedade (r = 0,360; p < 0,001) e de automanejo e sintomas de 

depressão (r = 0,363; p < 0,001). Esses resultados confirmam as hipóteses estabelecidas para a 

validação de constructo convergente da versão testada. 
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Tabela 10. Coeficiente de Correlação de Pearson entre as medidas de automanejo, autoestima, 

ansiedade e depressão (n= 122). Ribeirão Preto, 2016. 

MEDIDAS Automanejo (versão PIH-VPF)¹ 

r p 

Autoestima (AEAR)#  -0,344 <0,001 

Ansiedade (HADS-A)* 0,360 <0,001 

Depressão (HADS-D)** 0,363 <0,001 

¹ PIH-VPF: Partners in Health - Versão Português Final; #AEAR: Escala de Auto-estima 

de Rosenberg; *HADS-A: subescala Ansiedade do HADS; **HADS-D: subescala 

Depressão do HADS. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Discussão 
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A finalidade deste estudo foi adaptar e validar para o Brasil uma escala que avalia o 

automanejo em pacientes adultos com diagnóstico de doenças crônicas, a Partners in Health 

(PIH) (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010), considerando a inexistência de 

instrumentos com essa finalidade para uso em pacientes brasileiros.  

O processo de tradução e validação psicométrica foi desenvolvido com base na 

metodologia recomendada pela literatura nacional e internacional (BEATON et al., 2000; 

FERRER et al., 1996; GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993; PASQUALI, 1999), 

a qual tem sido utilizada por vários autores (AMUNDSEN et al., 2017; CUKLJEK; JURESA; 

BABIC, 2017; LENFERINK et al., 2016; SCHULZE et al., 2017; TÓTH-KIRÁLY et al., 2017; 

WANG et al., 2017). No nosso estudo, a sequência das etapas inseridas no processo de 

adaptação cultural foi aquela proposta e testada em outros estudos realizados por pesquisadores 

do Grupo de Investigação em Reabilitação e Qualidade de Vida (GIRQ), do qual também 

fazemos parte (ASSUNÇÃO et al., 2013; CALTRAN, 2016; CUNHA, 2016; FREITAS, 2016; 

DANTAS; SOUZA E SILVA; CIOL, 2013; PELEGRINO et al., 2012).  

No processo de adaptação cultural da PIH, a fase do Comitê de Especialistas (juízes) 

realizada antes da retrotradução, seguindo a proposta de Ferrer et al. (1996), foi muito 

importante, pois permitiu uma avaliação criteriosa da tradução de cada um dos itens, o que 

colaborou na obtenção de uma versão compreensível e acessível para a população-alvo deste 

estudo. Esta fase pode ter contribuído com a constatação precoce de possíveis falhas ou 

problemas na manutenção das equivalências (conceitual, semântica, idiomática e cultural) entre 

a versão original da PIH e a versão adaptada. A proposta de Ferrer et al. (1996) tem sido seguida 

em vários trabalhos nacionais e internacionais (ALMEIDA et al., 2015, 2016b, CALTRAN et 

al., 2016; CUNHA, 2016; FREITAS, 2016; JANSEN et al., 2015; PRUDÊNCIO et al., 2016; 

STRAZZIERI-PULIDO; SANTOS; CARVILLE, 2015; SONG et al., 2015). 

A PIH foi utilizada na forma de entrevista, conforme autorização dos autores da versão 

original, pois consideramos que esta técnica seria mais adequada para a população do estudo, 

ou seja, pacientes atendidos em um hospital terciário, financiado pelo Sistema Único de Saúde, 

os quais se caracterizam pela pouca escolaridade e pela condição de saúde mais agravada 

(presença de várias doenças crônicas, polifarmácia e maior gravidade) (CALTRAN, 2016, 

FREITAS, 2016). Além da baixa escolaridade, outros fatores contribuíram para a escolha da 

entrevista, como a idade e a presença de deficiências visuais. O método de entrevista foi 

utilizado no estudo de revisão da PIH na Austrália (SMITH et al., 2016), assim como pelos 

pesquisadores que validaram a PIH no México (CÓRDOVA et al., 2014) e em Taiwan (TUNG, 



DISCUSSÃO| 75 

 

 
 

et al 2012) e também em outros estudos de validação realizados no sistema público de saúde 

brasileiro (CALTRAN et al., 2016; CRISPIM et al., 2016; CUNHA, 2016; FREITAS, 2016). 

A técnica de entrevista apresentou boa aceitação dos participantes e obtivemos, durante 

o processo de coleta de dados, a garantia de resposta pelo participante. É importante 

ressaltarmos a necessidade de assegurar que todo o processo da entrevista seja realizado de 

forma uniformizada entre os entrevistadores, apresentando-se de forma neutra, não sugestiva, e 

bem clara para o entrevistado, garantindo assim sua eficácia e a garantia de resultados que 

possam ser avaliados seguramente (MINAYO et al., 2010). 

Na primeira fase da avaliação semântica, utilizando um instrumento adaptado para esta 

etapa (MEDINA; CASTRO, 2007), constatamos que, dos 24 participantes, 91,7% consideram 

a Versão Português Consenso 1 (VPC1) da PIH como sendo um bom instrumento de medida e 

que os itens eram importantes para o automanejo da sua doença; 91,7% consideraram que os 

itens eram compreensíveis e 79,2% informaram não ter tido dificuldades em responder à escala 

de resposta. 

Durante essa fase, apesar de não termos recebido sugestões de alterações nos itens da 

escala, percebemos a dificuldade de alguns participantes no entendimento de dois itens da 

escala, a saber: item 4 “A minha participação nas decisões sobre a minha doença é:” e item 6 

“O meu entendimento sobre a necessidade de verificar e anotar os meus sintomas (por ex.: taxa 

de açúcar no sangue, pico de fluxo expiratório, peso, falta de ar, dor, etc.):”. No final desta 

etapa, foi necessária uma reavaliação criteriosa da pesquisadora e de sua orientadora sobre esses 

itens, o que resultou na modificação dos mesmos.  

Acrescentamos, no fim da frase do item 4, alguns exemplos “A minha participação nas 

decisões sobre minha doença, por exemplo fazer perguntas sobre a doença e o tratamento ao 

meu médico e profissionais da saúde, fazer sugestões para o meu tratamento é:”, no item 6 

considerando a amostra de nosso estudo, realizamos a retirada do termo pico de fluxo 

expiratório por ele não ser considerado um sintoma que comumente os pacientes conseguem 

identificar “O meu entendimento sobre a necessidade de verificar os meus sintomas (por ex.: 

taxa de açúcar no sangue, peso, falta de ar, dor, etc.) é:”. Na segunda fase da avaliação 

semântica, a escala com as modificações sugeridas foi avaliada por outros seis pacientes que 

concordaram com as mudanças, resultando assim na VPC2.  

Os autores australianos foram consultados e, embora a redação tenha sofrido alterações, 

eles concordaram com a necessidade de adaptar tais itens para o contexto brasileiro. Córdova 

et al. (2014) no México e Chiu et al. (2017) na China, em seus estudos de validação da terceira 

versão da PIH, também realizaram alterações em alguns itens da escala, avaliando as 
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necessidades da população estudada e garantindo a manutenção do significado da versão 

original, porém não citaram em suas publicações quais itens sofreram mudanças. 

Com a VPC2, utilizada na fase de validação semântica, solicitamos aos autores a troca 

da primeira pessoa nos itens (por exemplo: “O que eu sei sobre o tratamento da minha doença 

é: ”) pois a escala é mais bem aplicada no contexto brasileiro na forma de entrevista e a mudança 

do termo facilitaria a aplicabilidade da escala, podendo auxiliar o entendimento dos itens. Após 

sua concordância, alteramos o pronome “eu” por “você” (“O que você sabe sobre o tratamento 

da sua doença é: ”). Essas alterações nos 12 itens resultaram na VPC3. A troca de pronomes 

também foi solicitada em um estudo prévio realizado no Brasil (CUNHA, 2016). 

Quando comparamos a sua versão original com a traduzida, os itens da PIH que tiveram 

maiores mudanças foram os itens 4: “A sua participação nas decisões sobre sua doença, por 

exemplo fazer perguntas sobre a doença e o tratamento ao seu médico e profissionais da saúde, 

fazer sugestões para o seu tratamento é:”, 11: “O modo como você lida com os efeitos da sua 

doença na sua vida emocional e social é:” e 12: “Seu progresso para uma vida mais saudável 

(pense sobre fumo, álcool, dieta, exercício etc.):”.  

Durante a aplicação da escala, percebemos que o item 6: “Seu progresso para uma vida 

mais saudável (pense sobre fumo, álcool, dieta, exercício etc.), como você cuida da sua saúde:” 

apresentou uma maior dificuldade de compreensão pelos participantes, pois muitos não se 

atentavam sobre a necessidade de verificar os sintomas ou pelo fato de a doença crônica 

apresentar sintomas muito sutis, o que dificultava em sua identificação. 

O item 5: “Você marca e vai às consultas conforme solicitado pelo seu médico ou 

profissional de saúde: ” foi descrito como confuso, pois apresentava duas afirmações em uma 

única frase. Os participantes podem ter percepções diferentes para a primeira e a segunda parte 

da frase, ocasionando uma possível confusão no momento de escolher a resposta. Pasquali 

(2010) explica que, durante o processo de construção de uma escala, é necessário atender ao 

critério de simplicidade que sugere que cada item deva expressar uma única ideia. Itens com 

mais de uma afirmação ou que introduzem explicações ou justificativas são normalmente 

interpretados como ambíguos, pois se referem a ideias variadas, confundindo o respondente.  

Após o estudo-piloto, constatamos que alguns pacientes apresentavam dificuldade no 

entendimento do item 12, assim foi necessária a inclusão de uma frase no fim do item “Seu 

progresso para uma vida mais saudável (pense sobre fumo, álcool, dieta, exercício etc.), como 

você cuida da sua saúde é:”. Consideramos que esta alteração possa ter facilitado o 

entendimento do item para os pacientes da fase de coleta de dados da fase psicométrica. 
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Embora não tenham detalhado como fizeram a avaliação em seus estudos, Chiu et al. 

(2017) e Lenferink et al. (2016) classificaram a escala de resposta como aceitável, familiar e 

fácil de ser compreendida. Observamos que as respostas aos itens da PIH-VPF, de um modo 

geral, foram homogêneas. Nos itens 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, constatamos a presença do 

efeito chão. Em outros itens, as maiores frequências de respostas estavam nos valores centrais 

da escala de resposta, sendo eles o item 1: “O que você conhece sobre a sua doença é:” e o item 

2: “O que você sabe sobre o tratamento da sua doença é:”. A escolha dos valores extremos 

pode ser explicada pela baixa escolaridade dos participantes do nosso estudo. Segundo Pasquali 

(2009), pessoas com baixa escolaridade apresentam dificuldade em discriminar mais de duas 

opções de respostas. No caso da PIH-VPF, há nove possibilidades de respostas.  

As escalas de respostas apresentam maior complexidade, à medida que aumentam o 

número de opções de escolha para cada item, pois quanto maior o número de possibilidades, 

maior a dificuldade para o respondente diferenciar entre cada opção da escala (FLASKERUD, 

2012; MENOLD; TAUSCH, 2016; WEATHERS; SHARMA; NIEDRICH, 2005).  

Aspectos como escolaridade, nível cultural e o modo como a população-alvo está 

familiarizada com o tema do instrumento podem comprometer a capacidade em distinguir entre 

várias opções de respostas (FLASKERUD, 2012; WEIJTERS; CABOOTER; 

SCHILLEWAERT, 2010). Contrapondo-se a isso, sabemos que as escalas de respostas com 

opções acima de sete pontos apresentam maior confiabilidade, pois podem permitir que o 

participante expresse suas opiniões de forma mais clara, fornecendo mais informações 

(MENOLD; TAUSCH, 2016; PRESTON; COLMAN, 2000). Neste estudo, observamos que 

esses aspectos podem ter contribuído nas escolhas das escalas de respostas, pois os sujeitos 

tiveram maior concentração de respostas nos extremos e no centro da escala, ou seja, ou 

concordavam totalmente ou discordavam totalmente na maioria dos itens ou ainda se 

mantinham neutros, escolhendo as respostas no centro da escala. 

Neste estudo não foi observada a presença de dados perdidos (não respondidos) para a 

escala PIH-VPF, acreditamos que o fato de a escala ter sido apresentada na forma de entrevista 

tenha colaborado para que os respondentes pudessem entender o que era pedido e assim 

escolher uma opção de resposta. O resultado referente à resposta “não se aplica” foram 

respondidos por pacientes que afirmaram não utilizar medicamentos para o controle de sua 

doença crônica no momento da entrevista, e também aqueles cuja doença crônica não 

apresentava sintomas.  

Avaliamos que nem toda doença crônica apresenta sintomas que sejam fáceis de serem 

identificados pelos pacientes. Há, também, doença cuja manifestação clínica é muito sutil, 
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dificultando o entendimento do paciente. Tais situações podem estar presentes nos itens 6, 7, 8 

e 9 que abordam essa temática. Muitos pacientes possuíam mais que uma doença crônica 

(M=2,8 e DP= 1,7; intervalo 0-8), o que pode ter impossibilitado a identificação dos sintomas 

de uma específica doença.  

As múltiplas morbidades podem dificultar o entendimento do paciente em relação à sua 

saúde, ocasionando barreiras em seu controle como uso correto dos medicamentos, 

identificação de sintomas específicos e sinais de alerta (BARRETO; MARCON, 2014). A 

ausência de sintomas também pode dificultar que os pacientes peçam auxílio aos familiares, 

distanciando assim a família do processo de cuidado (TAVARES et al., 2016). 

O tempo de aplicação da PIH-VPF foi considerado breve (em torno de 4 minutos), o que 

pode ser explicado pelo reduzido número de itens. Este tempo também pode ser um indicativo 

do adequado entendimento dos participantes aos itens. No estudo de intervenção realizado por 

Jarl et al. (2014), os autores utilizaram a versão de Smith et al. (2016), e o tempo para aplicação 

da PIH foi de 5 minutos, valor semelhante ao encontrado em nosso estudo. 

O número de sujeitos para a realização dos testes estatísticos de validação foi atingido 

de acordo com as recomendações da literatura (PASQUALI, 1999), garantindo a 

representatividade da amostra, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa.  

No que se refere ao grupo de participantes, tivemos um equilíbrio entre a quantidade de 

homens e mulheres no estudo, 48,4% e 51,6%, respectivamente. Houve maior participação de 

mulheres (61,7%) no estudo de construção e validação da escala Partners in Health, na 

Austrália (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). Resultado semelhante ao nosso foi 

obtido no estudo de validação da terceira versão da PIH na China, com 58,1% de mulheres. Já 

nos estudos de Tung et al. (2012), Córdova et al. (2014) e Lenferink et al. (2016), a maioria dos 

participantes era do sexo masculino, respectivamente, 80,1%, 71% e 65,3%. 

A média de idade dos participantes no nosso estudo foi de 54 anos. Valores semelhantes 

foram obtidos nos estudos de validação da PIH para o México (57 anos) (CÓRDOVA et al., 

2014) e para a China (56,6 anos) (CHIU et al., 2017). No estudo original e em dois outros 

estudos de validação, as amostras foram de pessoas mais idosas, com médias de 68,7 

(PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010), 68 (TUNG et al., 2012) e 67,6 anos 

(LENFERINK et al., 2016).  

Com relação ao tempo de estudo formal, nossa amostra apresentou uma média de sete 

anos, indicando a baixa escolaridade dos participantes, com a maioria tendo cursado apenas o 

ensino primário (hoje inserido no ensino fundamental). No estudo de validação realizado em 
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Taiwan, 43,4% dos participantes tinham até o ensino fundamental. No estudo da validação 

realizado na China, 25,6% apresentaram o ensino primário (CHIU et al., 2017).  

Tanto nos estudos de validação da PIH (BATTERSBY et al., 2003; CHIU et al., 2017; 

CÓRDOVA et al., 2014; PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010; SMITH et al., 2016) 

como nos estudos de intervenção (HARVEY et al., 2008; HEIJMANS et al., 2015; ROY et al., 

2011; VAN-HOUTUM; RIJKEN; GROENEWEGEN, 2015) em que a escala vem sendo 

utilizada, suas amostras incluíram indivíduos com multimorbidades como as do nosso estudo. 

Outros estudos foram conduzidos investigando indivíduos em doenças específicas, tais como: 

166 participantes com diagnóstico de diabetes mellitus, em Taiwan (TUNG et al., 2012), e 118 

participantes com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, na Holanda 

(LENFERINK et al., 2016). 

A ausência de trabalho remunerado foi constatada entre 65,6% dos entrevistados. Esta 

porcentagem foi ainda maior no estudo de Tung et al. (2012), com 83,7%. Muitas doenças 

alteram a rotina do indivíduo, principalmente no início do diagnóstico, quando o indivíduo está 

se familiarizando com esta condição, sendo normalmente indicadas consultas médicas 

periódicas, a realização de exames para acompanhamento e, em alguns casos, o início do 

tratamento farmacológico.  

A nova condição de vida exige que a pessoa enfrente muitas mudanças em seu cotidiano, 

podendo contribuir para o absenteísmo no trabalho, ocasionando o desemprego ou os 

afastamentos por doença. Quando há o afastamento deste ambiente, o indivíduo pode sentir-se 

menos motivado e apresentar sintomas depressivos (CRUZ; TAGLIAMENTO; 

WANDERBROOCKE, 2016; IBIAPINA et al., 2016; KUBO; GOUVÊA, 2012). 

As características sociodemográficas do grupo entrevistado apontam para a maioria da 

população brasileira que é atendida em hospitais públicos e de ensino no Brasil. No entanto, do 

ponto de vista clínico, tivemos uma heterogeneidade nas doenças crônicas apresentadas, no 

tempo de diagnóstico e de tratamento destas condições de saúde. Esse é um atributo importante 

que tem sido altamente desejável em estudos de validação de instrumentos, porque representa 

os segmentos avaliados e garante a maior variabilidade das medidas obtidas. Nos estudos 

encontrados na literatura sobre a validação da PIH (BATTERSBY et al., 2003; CHIU et al., 

2017; CÓRDOVA et al.; 2014; LENFERINK et al., 2016; PETKOV; HARVEY; 

BATTERSBY, 2010; SMITH et al., 2016; TUNG et al., 2012), também havia uma 

heterogeneidade na amostra no que se refere à presença de várias doenças crônicas. 

A maioria dos participantes referiu estar casado ou viver em algum tipo de união 

conjugal estável (73%), dado também apresentado por 87,9% dos participantes no estudo de 
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Tung et al. (2012) e 54,7% no estudo de Smith et al. (2016). Quando há interação positiva entre 

os membros da família, o apoio social tende a uma duração superior, quando comparada ao 

apoio proveniente de amigos e de vizinhos, por exemplo. A presença de um companheiro, no 

cuidado ou no incentivo ao automanejo da saúde, tem demonstrado ser benéfica no cuidado à 

saúde de indivíduos com doenças crônicas. A presença de um relacionamento conjugal estável 

pode refletir em participação motivadora para a realização de comportamentos saudáveis nas 

atividades diárias e em apoio social, o que tem repercutido positivamente no cuidado da saúde 

de indivíduos com doenças crônicas (GOMES et al., 2013; SALGADO; BRANCO; 

MACHADO, 2016), em comparação com indivíduos que vivem sozinhos (SALOMÉ; 

BLANES; FERREIRA, 2012).   

Quando questionados sobre a necessidade de auxílio no manejo da doença crônica, 

86,9% dos participantes do nosso estudo referiram que buscavam algum tipo de ajuda, sendo 

os cônjuges e filhos a maior referência de cuidados. Tung et al. (2012) encontraram um 

equilíbrio em relação aos cuidados com o paciente, sendo que 51,2% afirmaram não precisar 

de auxílio para a gestão da doença crônica e 48,8% referiram obter ajuda de familiares e outras 

pessoas.  

O cuidador familiar não se relaciona apenas ao processo saúde/doença, mas sim a um 

aspecto mais amplo que diz respeito em se dedicar para outra pessoa, podendo auxiliar nas 

tomadas de medicação, no acompanhamento das consultas médicas e exames e ajudando na 

identificação de sintomas. O cuidado oferecido pode trazer mais segurança ao paciente, 

simbolizando positivamente o zelo, atenção, responsabilidade, dedicação e compromisso 

oferecidos pelo apoio familiar (MOSER; DAL PRÁ, 2017).  

O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como maior 

causa de morte evitável em todo o mundo, e estratégias estão sendo utilizadas para o controle, 

como a implementação de programas para seu combate assim como o aumento de impostos em 

sua comercialização e restrições de uso em lugares públicos. O tabaco está relacionado com 

problemas respiratórios e cardiovasculares, o que causa muita preocupação quando, 

principalmente, utilizado pelos pacientes com doenças crônicas (WHO, 2013). Neste estudo, 

54,9% dos participantes responderam que nunca fizeram uso de tabaco, 29,5% pararam o 

consumo, 9% ainda utilizam e 6,6% informaram redução do consumo. Nos estudos que 

utilizaram a PIH, Tung et al. (2012) revelam que 25,9% da amostra estudada nunca havia feito 

uso de tabaco, 68,1% pararam o consumo e 6% ainda utilizam, e no estudo de Lenferink et al. 

(2016), 19,5% da amostra declarou-se fumante, os outros estudos não trouxeram esses dados. 

Investir em orientações sobre os benefícios da cessação do uso de tabaco e no apoio às pessoas 
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que desejam parar de fumar é fundamental para diminuir seus agravos e colaborar com a política 

de controle do tabagismo (NASCIMENTO; SILVA; NASCIMENTO, 2016). 

No processo de validação de instrumentos, é fundamental que se avalie a confiabilidade. 

As avaliações psicométricas não são propriedades permanentes de um instrumento ou de uma 

escala de medida e sim o resultado de sua relação com a população avaliada nas circunstâncias 

de sua aplicação (DE BEM et al., 2011; KESZEI; NOVAK; STREINER, 2010). 

Na versão adaptada da PIH, obtivemos valores adequados de confiabilidade, ou seja, 

valores entre 0,70 e 0,90 (CUMMINGS; STWART; RULLEY, 2003). Avaliamos a 

confiabilidade da PIH pela consistência interna (alfa de Cronbach) dos itens e verificamos que 

as correlações item-total foram, em geral, de magnitude moderada. Os itens com maior e menor 

valor de coeficiente de correlação item-total foram, respectivamente, o item 3: “Você toma seus 

remédios como orientado pelo seu médico:” (r= 0,53) e o item 2: “O que você sabe sobre o 

tratamento da sua doença é:” (r= 0,31). 

Na avaliação da confiabilidade da versão brasileira da PIH, constatamos que o 

instrumento apresentou boa consistência interna, com valor do alfa de 0,78 assim como a versão 

original (α= 0,82) (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). Embora as versões validadas 

nos outros países tenham sido diferentes da versão validada neste estudo, os autores também 

obtiveram valores adequados para o alfa de Cronbach na amostra taiwanesa (α = 0,89) (TUNG 

et al., 2012), mexicana (α = 0,88) (CÓRDOVA et al., 2014) e holandesa (α = 0,84) 

(LENFERINK et al., 2016). 

A versão adaptada neste estudo é a segunda versão da PIH (PETKOV; HARVEY; 

BATTERSBY, 2010). Nas duas primeiras versões da PIH, baixos valores indicam melhor 

automanejo dos indivíduos com doenças crônicas. Em nosso estudo, o escore médio do 

automanejo foi de 24,5 (DP= 15,1), variando de zero a 79 pontos (intervalo possível de 0 a 96). 

Utilizando a primeira versão da PIH, com 11 itens, Tung et al. (2012) constataram escore médio 

de 25,08 (em um intervalo possível de 0 a 88).  

A terceira versão da PIH (SMITH et al., 2016) tem a interpretação inversa para o escore 

obtido, ou seja, maiores valores indicam melhor automanejo dos indivíduos com doenças 

crônicas. Por este motivo, ficamos impedidos de comparar os nossos resultados com os obtidos 

nos estudos que validaram a terceira versão (CHIU et al., 2017; CÓRDOVA et al., 2014; 

LENFERINK et al., 2016). 

Em relação ao conhecimento da doença, avaliado pelos itens 1, 2, 4 e 8, obtivemos 

valores médios que variaram de 2 (item 8) a 3,5 pontos (item 1), em um intervalo possível de 

zero a oito. Tais resultados sugerem que os participantes tinham conhecimento sobre a doença 
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e o tratamento. Entretanto, na nossa prática clínica, o que observamos é que há um 

desconhecimento sobre a doença e o tratamento pela maioria dos pacientes atendidos no 

hospital onde o estudo foi realizado. 

A adesão ao tratamento foi avaliada pelos itens 3 (média de 0,8) e 5 (média de 0,5) que 

apresentaram os valores médios mais baixos, indicando melhor automanejo no uso dos 

medicamentos prescritos e no comparecimento às consultas agendadas com os profissionais de 

saúde. Os itens 6 (média de 2,1), 7 (média de 1,9) e 9 (média de 1,2), pertencentes ao domínio 

sobre o automanejo de sintomas percebidos pelos participantes, também apresentaram valores 

médios próximos a zero, sugerindo que eles conseguiam identificar a necessidade da verificação 

dos sintomas e também reconheciam quando estavam alterados, dando mais autonomia ao 

controle de sua condição de saúde. 

O enfrentamento da doença pelo indivíduo foi avaliado pelos itens 10, 11 e 12 que 

abordam o modo como ele aceita a doença e como é seu impacto na sua vida emocional, social 

e nos cuidados em saúde. Esses itens apresentaram valores baixos, indicando bons níveis neste 

domínio, sendo respectivamente 2,7; 2,2 e 2,2 pontos.  

O estudo de validação da primeira versão da PIH realizado por Tung et al. (2012) 

apresentou escore total de automanejo de 25,08 pontos, (variação 0 a 88 pontos), indicando que 

a amostra estudada apresentava bom automanejo. Os itens que apresentaram os melhores 

escores estavam relacionados ao fato de o paciente marcar e comparecer às consultas médicas 

e à adesão medicamentosa. Os itens que apresentaram pior automanejo foram aqueles 

relacionados com a tomada de decisão com os profissionais de saúde, ter conhecimento sobre 

o que fazer na piora dos sintomas e adaptar novos hábitos para a melhora da saúde.  

No México, Córdova et al. (2014) validaram a terceira versão da PIH e também 

obtiveram resultados que mostraram que a amostra apresentava bom automanejo da doença. Os 

itens que abordavam o conhecimento do paciente sobre sua doença crônica apresentaram os 

valores que indicam menor automanejo, assim como no presente estudo. 

Neste estudo, avaliamos a validade de constructo da PIH-VPF. Os resultados da 

avaliação da validade convergente apontam para convergência entre os constructos avaliados 

(automanejo, autoestima, ansiedade e depressão). A validade de constructo convergente se 

refere à presença de correlação significativa entre a medida de investigação com uma medida 

de dimensão teórica que mede o mesmo fator ou um constructo correlato (FAYERS; MACHIN, 

2007). Desse modo, partimos das hipóteses de que haveria correlação negativa e  de moderada 

magnitude entre os escores da PIH-VPF (menor valor, melhor automanejo da saúde) com os 

escores da medida de autoestima (menor valor, pior autoestima) e correlação positiva e de 
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moderada magnitude entre os escores de automanejo com os escores de medidas dos sintomas 

psicológicos de ansiedade e depressão (maior valor, maior presença de sintomas).  

Os valores das correlações encontradas em nosso estudo demonstraram correlação 

positiva e moderada (AJZEN e FISHBEIN,1980) entre os instrumentos de medida PIH-VPF 

com HADS ansiedade (r= 0,360) e HADS depressão (r= 0,363). A ansiedade e a depressão são 

atributos que podem interferir na motivação que o indivíduo tem para realizar  satisfatoriamente 

a gestão de sua saúde (CARVALHO et al., 2016). Correlação negativa e também de moderada 

magnitude foi constatada no presente estudo, entre as medidas de automanejo e de autoestima 

(r= -0,344). A autoestima é um atributo importante do indivíduo que repercute em motivação 

para o cuidado à saúde e está ligada ao conceito de automanejo. A motivação é um atributo que 

tem sido considerada como uma forma eficaz para a mudança de comportamento para o 

automanejo em saúde (JUNG; JEONG, 2016).  

Como perspectivas futuras, temos a possibilidade de uso da PIH-VPF em novas 

pesquisas, a fim de se avaliar, mais amplamente, sua validade de constructo. E, ainda, 

esperamos que esse instrumento seja adotado como uma ferramenta para guiar a abordagem 

clínica, em estudos intervencionistas e/ou em pesquisas clínicas. Desse modo, a validade e a 

confiabilidade da versão adaptada da escala Partners in Health para a população brasileira deve 

ser considerada no contexto no qual realizamos o presente estudo em que obtivemos bons 

resultados.  
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6.1 Limitações 

 Pesquisas realizadas no contexto da saúde pública no Brasil, onde a característica da 

população apresenta multimorbidades, baixa escolaridade e renda familiar, podem ter 

influenciado nos dados obtidos. Torna-se necessário testar a PIH-VPF em pessoas atendidas no 

sistema privado de saúde e em outros grupos de indivíduos com doenças crônicas, com 

diferentes características sociodemográficas. 

 Não foi possível realizar as entrevistas em um ambiente separado da sala de espera dos 

ambulatórios, este fato pode ser considerado um fator dificultador por não apresentar um 

ambiente tranquilo e livre de distrações e com conforto para os pacientes e pesquisador. 

 Alguns aspectos como a espera pela consulta no dia da entrevista, ansiedade, cansaço, 

preocupações com o tratamento, entre outros, podem ter influenciado no desempenho dos 

participantes nas entrevistas. 

 A multidimensionalidade não foi verificada neste estudo. Sugerimos que, nos próximos 

estudos, seja realizada, a fim de obtermos tal dado.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Conclusões 
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A versão da escala Partners in Health (PIH), desenvolvida originalmente na língua 

inglesa australiana, foi adaptada culturalmente para uma amostra de indivíduos brasileiros com 

doenças crônicas e seguiu as recomendações metodológicas da literatura científica nacional e 

internacional. 

Desse modo, conforme os objetivos e os resultados obtidos neste estudo, podemos 

concluir que a versão PIH-VPF: 

 Manteve as equivalências conceitual, cultural, semântica e idiomática, conforme a 

versão original;  

 Manteve a validade de face e de conteúdo por meio da análise de um Comitê de 

Especialistas (juízes); 

 Apresentou validação de constructo convergente com os constructos correlatos 

(ansiedade, depressão e de autoestima) e por meio da consistência interna (alfa de Cronbach), 

demonstrando ser válida e confiável para uso em pacientes com doenças crônicas. 



 De acordo com a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. NBR 6023. 
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APÊNDICE 1.  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pacientes da fase psicométrica 
 

Gostaríamos de convidar o (a) senhor (a) para participar da pesquisa “ADAPTAÇÃO E 

VALIDAÇÃO DA VERSÃO EM PORTUGUES DA ESCALA “PARTNERS IN HEALTH” (PIH) 

PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA”, cujo objetivo é “traduzir” esse questionário que avalia o 

compromisso e o conhecimento do paciente com relação à sua própria saúde, para uso em pacientes 

brasileiros com doenças crônicas. Esse questionário já é utilizado em vários países do mundo, mas 

para ser usado no Brasil, é necessário que seja avaliado por diferentes profissionais e pacientes. A 

sua participação no estudo é voluntária e não terá gastos financeiros ou qualquer tipo de 

remuneração para o (a) senhor (a). O tempo necessário para sua participação no estudo será em 
torno de 30 minutos, em um único momento.  

Caso aceite participar, nós aplicaremos um breve questionário para avaliarmos se o (a) 

senhor (a) apresenta as características necessárias para participar desta pesquisa. Se o (a) senhor (a) 

não apresentar essas características necessárias, a sua participação será encerrada neste momento, 

não sendo necessário responder os demais questionários. Mas, caso o (a) senhor (a) apresentar as 

características necessárias, iremos pedir para que o (a) senhor (a) responda um questionário sobre 

dados pessoais de sua vida e da história da sua doença, assim como vamos pedir para o (a) senhor(a) 

responder a escala traduzida da PIH e outros questionários que investiguem a autoestima, a presença 
de ansiedade e depressão, o nível de engajamento com sua saúde. 

Os riscos esperados por sua participação no estudo são mínimos e podem estar 

relacionados com a possibilidade do (a) senhor (a) sentir-se desconfortável em responder algumas 

perguntas. Para evitar tais riscos, asseguraremos que o (a) senhor (a) terá total liberdade para aceitar 

ou não participar desta pesquisa e de deixar de participar a qualquer momento sem justificativas, 

retirando seu consentimento a qualquer momento sem ser prejudicado (a) no seu atendimento no 

Hospital das Clínicas e nenhuma outra forma de prejuízo. Além disso, gostaríamos também de 

solicitar a sua autorização para que possamos analisar as informações sobre a sua saúde, por meio 

de consulta no seu prontuário. 

Os resultados do estudo serão utilizados para fins científicos e serão divulgados em 

eventos, revistas e meios de comunicação, no entanto, o (a) senhor (a) terá a segurança de não ser 

identificado (a) em nenhum momento e de que será mantido o caráter confidencial de todas as 
informações relacionadas à sua privacidade. 

Em caso de dúvidas, em qualquer fase do estudo o (a) senhor (a) poderá entrar em contato 

com a pesquisadora responsável Renata Stackfleth ou Professora Doutora Rosana Aparecida 

Spadoti Dantas (orientadora), no endereço Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Av 

Bandeirantes 3900, Ribeirão Preto-SP CEP 14040-900 , nos telefones (16) 3315-3402 e (16) 98817-

8158 ou, ainda, através dos e-mails: renatastack@gmail.com e rsdantas@eerp.usp.br. 

Caso queira esclarecer quaisquer dúvidas sobre os aspectos éticos desta pesquisa, o (a) 

senhor (a) pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem 

de Ribeirão Preto pelo telefone (16) 3315-3386, de segunda à sexta-feira das 8h às 17h. O (a) Senhor 

(a) receberá duas vias deste termo de consentimento devidamente assinado pelo (a) Senhor (a) e 

pelas pesquisadoras responsáveis por esta pesquisa. 

 
____________________________________                           ____________________________ 

                  Nome do participante                                                       Assinatura do participante 

 
____________________________________                                 ______________________ 

                   Renata Stackfleth                                                                            Data 

             Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE 2.  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os membros do Comitê de 

Especialistas (juízes) 
 

Gostaríamos de convidar o (a) senhor (a) para participar da pesquisa intitulada 

“ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DA VERSÃO EM PORTUGUES DA ESCALA  

“PARTNERS IN HEALTH” (PIH) PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA”, cujo objetivo é 

adaptar para a língua portuguesa este instrumento de medida que avalia o nível de ativação do 

paciente em relação a sua saúde, por meio da mensuração do grau de iniciativa, capacidade e 

engajamento pessoas com doenças crônicas para realizar comportamentos saudáveis de 

autocuidado e autogestão da sua saúde.  

A sua participação no estudo é voluntária e não implicará em gastos financeiros ou 

qualquer tipo de remuneração para sua pessoa. O tempo necessário para sua participação no 

estudo será em torno de 3 horas, em um único momento.  

Caso aceite participar, o senhor (a) receberá duas vias deste termo de consentimento 

livre e esclarecido e pediremos para o Sr (a) assinar as vias, sendo que uma delas ficará com o 

Sr (a). Será disponibilizado ao (à) senhor (a) uma cópia do instrumento contendo as 02 (duas) 

versões da PIH (a versão original em inglês e a versão traduzida para o português) alguns dias 

antes da data da reunião, para que você possa ler e avaliar as duas versões do instrumento, 

quanto o seu conteúdo e a sua aparência. No dia da reunião, se procederá a leitura de cada item 

e todos os membros deste comitê de juízes discutirão cada item, individualmente, quanto as 

suas equivalências cultural, conceitual, semântica e idiomática entre as versões traduzida e a 

forma original do instrumento. A equivalência entre as versões vai ocorrer quando se obtiver a 

concordância ou consenso de 80% em cada item. Todo esse processo tem o intuito de resultar 

em uma versão adaptada da PIH para validação na população brasileira.  

Não é esperado que o (a) senhor (a) receba benefícios diretos (remuneração) pela sua 

participação neste estudo, entretanto, acreditamos que os resultados desta pesquisa contribuam 

para que os profissionais de saúde disponham de um instrumento de medida que possa auxiliá-

los na abordagem e no tratamento de pacientes com doenças crônicas, que proporcione 

resultados assistenciais mais satisfatórios por meio da motivação dos pacientes na prática de 

comportamentos saudáveis, o que a longo prazo levará a redução dos custos assistenciais. 

Os riscos esperados por sua participação no estudo são mínimos e podem estar 

relacionados com a possibilidade do (a) senhor (a) sentir-se desconfortável no caso de 

desconhecer algum tópico de validação do instrumento que lhe foi confiado como perito no 

assunto. Asseguraremos a garantia que o (a) senhor (a) terá total liberdade para aceitar ou não 

participar desta pesquisa e de deixar de participar a qualquer momento sem justificativas, 

retirando seu consentimento a qualquer momento, sem receber quaisquer prejuízos. O Sr (a) 

tem direito a indenização conforme as leis vigentes no país caso ocorra dano decorrente a sua 

participação na pesquisa. Os resultados do estudo serão utilizados para fins científicos e serão 

divulgados em eventos, revistas e meios de comunicação. Em nenhum momento da pesquisa o 

(a) senhor (a) será identificado (a), mesmo no momento da divulgação dos resultados, pois os 

dados serão apresentados em conjunto.  

Em caso de dúvidas, em qualquer fase do estudo o (a) senhor (a) poderá entrar em 

contato com a pesquisadora responsável Renata Stackfleth ou Professora Doutora Rosana 

Aparecida Spadoti Dantas (orientadora), no endereço Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. 

Av Bandeirantes 3900, Ribeirão Preto-SP CEP 14040-900, nos telefones (16) 3315-3402 e (16) 

98817-8158 ou, ainda, através dos e-mails: renatastack@gmail.com e rsdantas@eerp.usp.br. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa que tem a finalidade de 

proteger eticamente os participantes de pesquisa. Caso queira esclarecer quaisquer dúvidas 

mailto:renatastack@gmail.com


APÊNDICES| 101 

 

 
 

sobre os aspectos éticos desta pesquisa, o (a) senhor (a) pode entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto pelo telefone (16) 3315-

3386, de segunda à sexta-feira das 8h às 17h. 

 

 

____________________________________                           ________________________ 

                              Nome do participante                                                  Assinatura do participante 

 

 

____________________________________                              ______________________ 

                    Renata Stackfleth                                                                       Data 

              Pesquisadora responsável 
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Fonte: Versão traduzida da escala Partners in Health (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

Permissão para uso deve ser obtida junto à Universidade Flinders, na Austrália. 
 

APÊNDICE 3.  

Versão Português Consenso 1 (VPC1). Versão adaptada para o Português do Brasil 

da escala Partners in Health, após Comitê de Especialistas (juízes) 

 

 Por favor, circule o número que melhor representa a sua resposta 

 

1  O que eu conheço sobre a minha doença é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

2  O que eu sei sobre o tratamento da minha doença é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

3 Eu tomo meus remédios como orientado pelo meu médico: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

4 A minha participação nas decisões sobre a minha doença é:  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

5 Eu marco e vou às consultas conforme solicitado pelo meu médico ou profissional de 

saúde: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

6 O meu entendimento sobre a necessidade de verificar e anotar os meus sintomas (por 

ex.: taxa de açúcar no sangue, pico de fluxo expiratório, peso, falta de ar, dor, etc): 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

7 Eu verifico e anoto os meus sintomas: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

 

8 Meu entendimento sobre o que fazer quando meus sintomas pioram é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 
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Fonte: Versão traduzida da escala Partners in Health (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

Permissão para uso deve ser obtida junto à Universidade Flinders, na Austrália. 
 

 

9 Eu faço as coisas certas quando meus sintomas pioram: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

 

10 O modo como eu lido com os efeitos da minha doença nas minhas atividades físicas 

(por exemplo, andar, tarefas domésticas) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Regular    Muito 

Ruim 

 

11 O modo como eu lido com os efeitos da minha doença na minha vida emocional e social 

é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Regular    Muito 

Ruim 

 

12 Meu progresso para uma vida mais saudável (pense sobre fumo, álcool, dieta, exercício 

etc.) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 
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Fonte: Versão traduzida da escala Partners in Health (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

Permissão para uso deve ser obtida junto à Universidade Flinders, na Austrália. 
 

APÊNDICE 4.  

Partners in Health Scale: Brazilian Portuguese Version (VIF) 

 

 Please circle the number that best represents your answer: 

 

1  What I know about my illness is: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A lot   Moderate    A little 

 

 

2  What I know about the treatment of my illness is: 

0 1 2   3 4 5 6 7 8 

A lot   Satisfactory    A little 

 

 

3 I take my medication as directed by my doctor: 

0 1 2 3   4 5   6   7     8 

Always    Sometimes    Never 

 

 

4 My participation in decisions about my illness is: 

0   1  2  3   4  5    6  7    8 

Very  

good 

  Moderate    Very 

poor 

 

 

5 I schedule and attend consultations as requested by my doctor or Health Care 

Professional: 

0 1 2 3   4 5 6 7 8 

Always             Sometimes   Never 

 

 

6 My understanding of the need to check and write down my symptoms (e.g. blood sugar, 

peak exploratory flow, weight, shortness of breath, pain, etc.) is: 

0    1 2 3 4 5 6 7 8 

A 

lot 

   Moderate    A little 

 

 

7 I check and write down my symptoms: 

0 1 2 3   4 5   6    7       8 

Always             Sometimes   Very 

poor 
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Fonte: Versão traduzida da escala Partners in Health (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

Permissão para uso deve ser obtida junto à Universidade Flinders, na Austrália. 
 

 

8 My understanding of what to do when my symptoms get worse is: 

  0           1           2           3             4           5          6        7      8 

A 

lot 

   Moderate    A little 

 

 

9 I do the right things when my symptoms get worse: 

    0   1    2      3        4     5    6    7    8 

Always    Sometimes    Never 

 

 

10 The way I deal with the effects of my illness on my physical activities (e.g. walking, 

housework) is: 

0 1 2    3 4 5 6 7 8 

Very 

good 

   Satisfactory    Very 

bad 

 

 

11 The way I deal with the effects of my illness in my emotional and social life is: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Very 

good 

   Satisfactory    Very 

bad 

 

 

12 My progress toward a healthier life (think about smoking, alcohol, diet, exercise etc.) is: 

0  1      2     3       4        5        6       7       8 

A lot    Moderate    A little 
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APÊNDICE 5.  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pacientes participantes da 

análise semântica 

 

Gostaríamos de convidar o (a) senhor (a) para participar da pesquisa “ADAPTAÇÃO E 

VALIDAÇÃO DA VERSÃO EM PORTUGUES DA ESCALA “PARTNERS IN HEALTH” 

(PIH) PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA”, cujo objetivo é “traduzir” esse questionário 

que avalia o compromisso e o conhecimento do paciente com relação à sua própria saúde, para 

uso em pacientes brasileiros com doenças crônicas. Esse questionário já é utilizado em vários 

países do mundo, mas para ser usado no Brasil, é necessário que seja avaliado por diferentes 

profissionais e pacientes. A sua participação no estudo é voluntária e não terá gastos financeiros 

ou qualquer tipo de remuneração (dinheiro) para o (a) senhor (a). O tempo necessário para sua 

participação no estudo será em torno de 30 minutos, em um único momento.  

Caso aceite participar, nós aplicaremos um breve questionário para avaliarmos se o (a) 

senhor (a) apresenta as características necessárias para participar desta pesquisa. Se o (a) senhor 

(a) não apresentar essas características necessárias, a sua participação será encerrada neste 

momento, não sendo necessário responder os demais questionários. Mas, caso o (a) senhor (a) 

apresentar as características necessárias, vamos ler os itens da “escala” para o (a) senhor (a) e 

perguntar se o (a) senhor (a) entendeu ou não a pergunta, e também conhecer o grau de 

dificuldade desta pergunta se o (a) senhor (a) tem alguma sugestão para acrescentar. 

Os riscos esperados por sua participação no estudo são mínimos e podem estar 

relacionados com a possibilidade do (a) senhor (a) sentir-se desconfortável em responder 

algumas perguntas. Se o senhor (a) se sentir triste ou ansioso (a) ao responder as perguntas, a 

pesquisadora estará à disposição para ouvir e dar todo o apoio necessário, entretanto, se isso 

não for suficiente, se feito contato com a equipe médica para solicitar que eles avaliem o senhor 

(a). Será garantida a total privacidade e se será mantido sigilo sobre as informações fornecidas.  

Asseguraremos que o (a) senhor (a) terá total liberdade para aceitar ou não participar desta 

pesquisa e de deixar de participar a qualquer momento sem justificativas, retirando seu 

consentimento a qualquer momento sem ser prejudicado (a) no seu atendimento no Hospital 

das Clínicas e nenhuma outra forma de prejuízo. Além disso, gostaríamos também de solicitar 

a sua autorização para que possamos analisar as informações sobre a sua saúde, por meio de 

consulta no seu prontuário, afirmamos que a busca de informações nos prontuários tem caráter 

puramente consultivo afim de complementar algumas informações que são necessárias ao 

desenvolvimento da pesquisa, mas que não ficaram bem esclarecidas durante a entrevista. O Sr 

(a) tem direito a indenização conforme as leis vigentes no país caso ocorra dano decorrente a 

sua participação na pesquisa. 

Os resultados do estudo serão utilizados para fins científicos e serão divulgados em 

eventos, revistas e meios de comunicação, no entanto, o (a) senhor (a) terá a segurança de não 

ser identificado (a) em nenhum momento e de que será mantido o anomimato e o caráter 

confidencial de todas as informações relacionadas à sua privacidade. 

Em caso de dúvidas, em qualquer fase do estudo o (a) senhor (a) poderá entrar em 

contato com a pesquisadora responsável Renata Stackfleth ou Professora Rosana Aparecida 

Spadoti Dantas (orientadora), no endereço Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Av 

Bandeirantes 3900, Ribeirão Preto-SP CEP 14040-900, nos telefones (16) 3315-3402 e (16) 

98817-8158 ou, ainda, através dos e-mails: renatastack@gmail.com e rsdantas@eerp.usp.br. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa que tem a finalidade de 

proteger eticamente os participantes de pesquisa. Todos os procedimentos atendem as 

determinações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta as normas 

para realização de pesquisas envolvendo seres humanos. Caso queira esclarecer quaisquer 
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dúvidas sobre os aspectos éticos desta pesquisa, o (a) senhor (a) pode entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto pelo telefone (16) 

3315-3386, de segunda à sexta-feira das 8h às 17h. O (a) Senhor (a) receberá duas vias deste 

termo de consentimento devidamente assinado pelo (a) Senhor (a) e pelas pesquisadoras 

responsáveis por esta pesquisa. 

 

 

______________________________                         ____________________________ 

                                Nome do participante                                        Assinatura do participante 

 

 

____________________________________                          ______________________ 

                   Renata Stackfleth                                                                      Data 

             Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE 6.  

Questionário de avaliação da análise semântica da escala Partners in Health (PIH) 

 

Idade:___________  Sexo: _________  Escolaridade:__________________________   

Diagnóstico da Doença crônica: ___________________________________________ 

 

1ª Parte – Avaliação Geral 

 

1. O que você achou, de um modo geral, do nosso instrumento? 

(   ) bom   (   ) regular    (   ) ruim 

 

2. As questões são compreensíveis? 

(   ) fáceis  (   ) regular    (   ) difíceis 

 

3. Sobre a escala de resposta, você teve alguma dificuldade em respondê-las? 

(   ) sim  (   ) mais ou menos    (   ) não 

 

4. Você considera essas questões importantes para a gestão da sua doença?  

(   ) sim  (   ) mais ou menos    (   ) não 

 

5. Você gostaria de mudar alguma coisa no questionário? (   ) sim   (  ) não  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Você gostaria de acrescentar alguma coisa no questionário? (   ) sim   (  ) não  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2ª Parte – Avaliação Semântica dos itens da escala “Partners in Health” – PIH 

Itens do instrumento – PIH* 

Essa questão é 

importante para sua 

situação? 

Teve 

dificuldades de 

compreender 

essa questão? 

Em suas palavras, como você 

faria essa pergunta? 

Sim 
Às 

vezes 
Não Sim Não Reformulação 

Item 1       

Item 2       

Item 3       

Item 4       

Item 5       

Item 6       

Item 7       

Item 8       

Item 9       

Item 10       

Item 11       

Item 12       

Escala de resposta: 0 – 8 pontos 

 

* Os itens da escala que foram dispostos na primeira coluna, foram os itens da Versão Português Consenso 1 (VPC1).
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Fonte: Versão traduzida da escala Partners in Health (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

Permissão para uso deve ser obtida junto à Universidade Flinders, na Austrália 
 

APÊNDICE 7.  

Versão Português Consenso 2 (VPC2) 

 

 POR FAVOR, CIRCULE O NÚMERO QUE MELHOR REPRESENTA A SUA 

RESPOSTA; 

 AS RESPOSTAS VARIAM DE ZERO (0) A OITO (8), PODENDO SER 

RESPONDIDO QUALQUER VALOR ENTRE ELES. 

 

 

1  O que eu conheço sobre a minha doença é: 

0 1  2       3 4 5 6 7 8 

Muito            Médio   Pouco 

 

 

2  O que eu sei sobre o tratamento da minha doença é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

3 Eu tomo meus remédios como orientado pelo meu médico: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

4 A minha participação nas decisões sobre minha doença, por exemplo fazer perguntas 

sobre a doença e o tratamento ao meu médico e profissionais da saúde, fazer sugestões 

para o meu tratamento é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

5 Eu marco e vou às consultas conforme solicitado pelo meu médico ou profissional de 

saúde: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

6 O meu entendimento sobre a necessidade de verificar os meus sintomas (por ex.: taxa 

de açúcar no sangue, peso, falta de ar, dor, etc) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICES| 111 

 

Fonte: Versão traduzida da escala Partners in Health (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

Permissão para uso deve ser obtida junto à Universidade Flinders, na Austrália 
 

7 Eu verifico e anoto os meus sintomas: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

8 Meu entendimento sobre o que fazer quando meus sintomas pioram é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

9 Eu faço as coisas certas quando meus sintomas pioram: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

10 O modo como eu lido com os efeitos da sua doença nas suas atividades físicas (por 

exemplo, andar, fazer as tarefas domésticas) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Regular    Muito 

Ruim 

 

11 O modo como eu lido com os efeitos da minha doença na minha vida emocional e social 

é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Regular    Muito 

Ruim 

 

12 Meu progresso para uma vida mais saudável (pense sobre fumo, álcool, dieta, exercício 

etc.) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muit    Médio    Pouco 
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Fonte: Versão traduzida da escala Partners in Health (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

Permissão para uso deve ser obtida junto à Universidade Flinders, na Austrália 
 

APÊNDICE 8.  

Versão Português Consenso 3 (VPC3) 

 

 POR FAVOR, CIRCULE O NÚMERO QUE MELHOR REPRESENTA A SUA 

RESPOSTA; 

 AS RESPOSTAS VARIAM DE ZERO (0) A OITO (8), PODENDO SER 

RESPONDIDO QUALQUER VALOR ENTRE ELES. 

 

1  O que você conhece sobre a sua doença é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

2  O que você sabe sobre o tratamento da sua doença é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

3 Você toma seus remédios como orientado pelo seu médico: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

4 A sua participação nas decisões sobre sua doença, por exemplo fazer perguntas sobre a 

doença e o tratamento ao seu médico e profissionais da saúde, fazer sugestões para o 

seu tratamento é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

5 Você marca e vai às consultas conforme solicitado pelo seu médico ou profissional de 

saúde: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

6 O seu entendimento sobre a necessidade de verificar os seus sintomas (por ex.: taxa de 

açúcar no sangue, peso, falta de ar, dor, etc) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

7 Você verifica os seus sintomas: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 
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Fonte: Versão traduzida da escala Partners in Health (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

Permissão para uso deve ser obtida junto à Universidade Flinders, na Austrália 
 

8 Seu entendimento sobre o que fazer quando seus sintomas pioram é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

9 Você faz as coisas certas quando seus sintomas pioram: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

10 O modo como você lida com os efeitos da sua doença nas suas atividades físicas (por 

exemplo, andar, fazer as tarefas domésticas) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Regular    Muito 

Ruim 

 

11 O modo como você lida com os efeitos da sua doença na sua vida emocional e social é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Regular    Muito 

Ruim 

 

12 Seu progresso para uma vida mais saudável (pense sobre fumo, álcool, dieta, exercício 

etc.), é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 
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Fonte: Versão traduzida da escala Partners in Health (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

Permissão para uso deve ser obtida junto à Universidade Flinders, na Austrália 
 

APÊNDICE 9.  

Versão Português Consenso 4 (VPC4) que originou PIH-VPF 

 

 POR FAVOR, CIRCULE O NÚMERO QUE MELHOR REPRESENTA A SUA 

RESPOSTA; 

 AS RESPOSTAS VARIAM DE ZERO (0) A OITO (8), PODENDO SER 

RESPONDIDO QUALQUER VALOR ENTRE ELES. 

 

1  O que você conhece sobre a sua doença é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

2  O que você sabe sobre o tratamento da sua doença é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

3 Você toma seus remédios como orientado pelo seu médico: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

4 A sua participação nas decisões sobre sua doença, por exemplo fazer perguntas sobre 

a doença e o tratamento ao seu médico e profissionais da saúde, fazer sugestões para 

o seu tratamento é:  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

5 Você marca e vai às consultas conforme solicitado pelo seu médico ou profissional de 

saúde: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

6 O seu entendimento sobre a necessidade de verificar os seus sintomas (por ex.: taxa de 

açúcar no sangue, peso, falta de ar, dor, etc) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

7 Você verifica os seus sintomas: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 
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8 Seu entendimento sobre o que fazer quando seus sintomas pioram é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

 

9 Você faz as coisas certas quando seus sintomas pioram: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

10 O modo como você lida com os efeitos da sua doença nas suas atividades físicas (por 

exemplo, andar, fazer as tarefas domésticas) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Regular    Muito 

Ruim 

 

11 O modo como você lida com os efeitos da sua doença na sua vida emocional e social é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Regular    Muito 

Ruim 

 

12 Seu progresso para uma vida mais saudável (pense sobre fumo, álcool, dieta, exercício 

etc.), como você cuida da sua saúde é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 
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APÊNDICE 10.  

Questionário de Caracterização Cognitiva e Sociodemográfica 

 

a) Qual seu nome completo? (   ) acertou (   ) não acertou 

b) Qual sua data de nascimento? .............................. 

c) Em que dia da semana estamos? .......................... 

d) Qual o nome do local onde estamos nesse momento? ................................... 

 

e) Data da entrevista: ......................................................  

f) Horário de Início: ................. Término: ...................Duração: ............. minutos  

g) Sexo: ( ) feminino   ( ) masculino  

h) Município (Procedência): ........................................... 

i) Estado civil:  1- ( ) solteiro             2- ( ) casado/união estável    

              3- ( ) separado/divorciado              4- ( ) viúvo  

 

j) Escolaridade: 1- ( ) escola primária                     2- ( ) fundamental incompleto   

               3- ( ) fundamental completo         4- ( ) médio incompleto   

               5- ( ) médio completo            6- ( ) superior incompleto  

               7- ( ) superior completo            8- ( ) pós graduação  

 

k) Tempo total que frequentou o ensino formal: ................................... anos  

l) Renda familiar bruta: __________em reais  

m) Com quem o (a) senhor (a) reside em sua casa.............................................  

n) Número de pessoas que residem na sua casa............................................... 

o) Ocupação: ............................................................ Ativo ( )   Inativo ( )  
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APÊNDICE 11.  

Questionário para Caracterização Clínica 

 

a) Ambulatório de origem (onde foi entrevistado):..................................................... 

b) Diagnóstico médico da consulta neste ambulatório :..............................................  

........................................................................................ (informação médica/prontuário)  

c) Data início do acompanhamento no ambulatório: 

d) Data diagnóstico da doença crônica em acompanhamento:.................................. (informação 

médica/prontuário)  

e) Outros diagnósticos que estão descritos no prontuário: ........................................ (informação 

médica/prontuário)  

f) Há quanto tempo sr (a) tem _______________________ (auto referido) 

g) Além do__________________, quais das seguintes doenças ou problemas de saúde você 

também tem? (auto referido) 

DOENÇA SIM NÃO 

Hipertensão arterial (pressão alta)   

Diabetes melitus   

Tireoideopatias    

Ansiedade   

Depressão   

Hepatopatias   

Doenças hematológicas   

Dislipidemias  (colesterol)   

Obesidade   

Cardiopatias   

Doença renal crônica   

Artrite reumatoide   

Câncer   

Outras   

 

 

 

 



APÊNDICES| 118 

 

 
 

h) Pensando em sua saúde, além do tratamento com os medicamentos, quais dos itens abaixo, 

sugeridos pela equipe de saúde, você tem conseguido seguir: 

(   ) uso de uma dieta adequada para a sua doença 

(   ) realização de atividades físicas 

(   ) parou de fumar                                      (   ) nunca fumou 

(   ) parou de ingerir bebidas alcoólicas   (   ) nunca ingeriu 

 

i) Você tem o hábito de buscar informações sobre sua condição de saúde?  (   ) sim   (   ) não.  

Se sim, onde: 

(  ) revistas, livros, jornais 

(  ) com os profissionais de saúde 

(  ) com familiares 

(   ) com amigos e vizinhos 

(  ) na internet 

(  ) outros .............................................................................................. 

 

j) Quem são as pessoas que te ajudam a cuidar da sua saúde? 

(  ) Esposa/Marido 

(  ) Filhos 

(  ) Amigos/Vizinhos 

(  ) Outros .............................................................................................. 
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ANEXO 1.  

Primeira versão da escala “Partners in Health Scale” (PIH) 11 itens 
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ANEXO 2.  

Segunda versão da escala “Partners in Health” (PIH) 12 itens 
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ANEXO 3.  

Carta de autorização da licença da PIH 

 

  



ANEXOS| 125 
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ANEXO 4.  

Contrato para licença do uso da PIH 
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ANEXO 5.  

Mensagem eletrônica dos autores informando que a versão da escala Partners in 

Health (PIH) estava sendo utilizada com algumas modificações no ambiente 

assistencial 
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ANEXO 6.  

Mensagem eletrônica dos autores informando que a Terceira versão da escala 

Partners in Health (PIH) (SMITH et al., 2016) foi utilizada e validada em outros 

países antes de sua publicação 
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ANEXO 7.  

Aprovação do Comitê de Ética 
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Fonte: Versão traduzida da escala Partners in Health (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

Permissão para uso deve ser obtida junto à Universidade Flinders, na Austrália. 
 

ANEXO 8.  

Versão adaptada para o português do Brasil da escala Partners in Health. Versão 

Português Tradutor 1 (VPT1) 

 

 Circule o número que melhor representa a sua resposta 

 

 

1  O que eu sei sobre a minha doença é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

2  O que eu sei sobre o tratamento da minha doença é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

3 Eu tomo meu remédio conforme prescrito pelo meu médico: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

4 A minha participação nas decisões tomadas sobre a minha doença é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

5 Eu marco as consultas e vou às consultas conforme solicitado pelo meu médico ou 

profissional de saúde: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

6 A minha compreensão sobre a necessidade de verificar e anotar os meus sintomas (por 

ex.: taxa de açúcar no sangue, pico de fluxo, peso, falta de ar, dor, etc.) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

7 Eu verifico e anoto os meus sintomas: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 
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8 A minha compreensão sobre o que fazer quando os meus sintomas pioram é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Médio    Pouco 

 

 

9 Eu faço a coisa certa quando meus sintomas pioram: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

10 Como eu lido com os efeitos da minha doença nas minhas atividades físicas (por ex.: 

andar, tarefas domésticas), é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Médio    Ruim 

 

 

11 Como eu lido com o efeito da minha doença em como eu me sinto e como eu me 

socializo com as pessoas (isto é, minha vida emocional e social) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Médio     Ruim 

 

 

12 Meu progresso rumo a uma vida mais saudável (considere fumo, álcool, dieta, 

exercícios, etc.) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Médio    Ruim 
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Fonte: Versão traduzida da escala Partners in Health (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

Permissão para uso deve ser obtida junto à Universidade Flinders, na Austrália. 
 

ANEXO 9.  

Versão adaptada para o português do Brasil da escala “Partners in Health”. Versão 

Português Tradutor 2 (VPT2) 

 

 Por favor, circule o número que mais se aproxima da sua resposta 

 

1  O que eu sei sobre a minha doença é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Razoável    Muito 

Pouco 

 

2  O que eu sei sobre o tratamento da minha doença é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito    Razoável    Muito 

Pouco 

 

3 Eu tomo meus remédios como orientado pelo meu médico: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

4 O modo como eu participo das decisões feitas sobre a minha doença é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Razoável    Muito 

Ruim 

 

5 Eu marco consultas e vou às consultas como orientado pelo meu médico ou fornecedor 

de serviços de saúde: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

6 Meu entendimento do porquê de eu precisar checar e anotar meus sintomas (por 

exemplo, glicose no sangue, pico de fluxo expiratório, respiração curta, dor etc.) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Razoável    Muito 

Ruim 

 

7 Eu checo e anoto meus sintomas: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    Às 

vezes 

   Nunca 

 

 

8 Meu entendimento do que fazer quando meus sintomas pioram é:: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Razoável    Muito 

Ruim 
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9 Eu faço as coisas certas quando meus sintomas pioram: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sempre    vezes    Nunca 

 

 

10 O modo como eu lido com os efeitos da minha doença nas minhas atividades físicas 

(por exemplo, andar, tarefas domésticas) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Razoável    Muito 

Ruim 

 

 

11 O modo como eu lido com o efeito da minha doença na forma como eu me sinto e como 

eu lido com outras pessoas (ou seja, minha vida emocional e social) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Razoável    Muito 

Ruim 

 

12 Meu progresso em direção a viver uma vida saudável (pense sobre tabagismo, álcool, 

dieta, exercício etc.) é: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muito 

Bom 

   Razoável    Muito 

Ruim 
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Fonte: Versão traduzida da escala Partners in Health (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

Permissão para uso deve ser obtida junto à Universidade Flinders, na Austrália. 
 

ANEXO 10.  

Version adapted to the Brazilian Portuguese of the Partners in Health Scale. Translater 

1 (backtranslation 1). 

 

Please circle the number that best represents your answer 

 

1  What I know about my illness is: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 

lot 

   Average    A little 

 

 

2  What I know about the treatment of my disease: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 

lot 

   Average    A little 

 

 

3 I take my medicines as directed by my doctor: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Always    Sometimes    Never 

 

 

4 My participation in decisions about my illness is: 

0          1      2   3      4       5     6 7 8 

A 

lot 

   Average    A little 

 

 

5 I schedule and go to consultations as requested by my doctor or healthcare 

professional:: 

0 1 2 3      4 5   6 7 8 

Always    Sometimes    Never 

 

6 My understanding of the need to check and write down my symptoms (e.g. sugar in the 

blood, peak expiratory flow, weight, shortness of breath, pain, etc.) 

0 1 2 3   4 5 6 7 8 

A 

lot 

   Average    A little 

 

 

7 I check and write down my symptoms: 

0 1 2 3      4 5  6 7 8 

Always    Sometimes    Never 
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8 My understanding of what to do when my symptoms get worse is: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 

lot 

   Average    A little 

 

 

9 I do the right things when my symptoms get worse: 

0 1 2 3     4 5   6 7 8 

Always    Sometimes    Never 

 

 

10 The way I deal with the effects of my illness on my physical activity (e.g. walking, 

housework) is: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Very  

good 

   Normal    Very 

bad 

 

 

11 The way I deal with the effects of my illness in my emotional and social life is: 

0 1 2 3   4 5 6 7 8 

Very  

good 

   Normal    Very 

Bad 

 

 

12 My progress towards a healthier life (think about smoking, alcohol, diet, exercise etc.) 

is: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 

lot 

   Average    A little 
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Fonte: Versão traduzida da escala Partners in Health (PETKOV; HARVEY; BATTERSBY, 2010). 

Permissão para uso deve ser obtida junto à Universidade Flinders, na Austrália. 
 

ANEXO 11.  

Version adapted to the Brazilian Portuguese of the Partners in Health Scale. Translater 

2 (backtranslation 2). 

 

Please circle the number that best represents your answer  

 

1  What I know about my condition is: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 

lot 

   Something    A little 

 

 

2  What I know about the treatment for my condition is: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 

lot 

   Something    A little 

 

 

3 I take my medication as prescribed by my doctor: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Always    Sometimes    Never 

 

 

4 I share in decisions about my condition: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 

lot 

   Somewhat    A little 

 

 

5 I schedule and attend appointments as requested by my doctor or healthcare provider: 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Always    Sometimes    Never 

 

6 I understand the need to monitor and write down my symptoms (for example, blood 

glucose level, peak flow rate, weight, difficulty breathing, pain, etc): 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Very 

well 

   Somewhat   Not very well 
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7 I monitor and write down my symptoms 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Always    Sometimes    Never 

 

8 I understand what to do when my symptoms get worse: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Very 

well 

   Somewhat    Not 

very 

well 

 

 

9 I do the right things when my symptoms get worse: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Always    Sometimes    Never 

 

 

10 I manage the effects of my condition on my physical activities (such as walking, house 

chores): 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Very  

well 

   Somewhat    Very 

badly 

 

11 I manage the effects of my condition on my emotional and social life: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Very  

well 

   Somewhat    Very 

Badly 

 

 

12 The progress I have made towards a healthier life (considering smoking, alcohol, diet, 

exercise, etc.) is: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 

lot 

   Moderate    A little 
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ANEXO 12.  

Envio do Backtranslation para os autores australianos 
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ANEXO 13.  

Resposta dos autores sobre a backtranslation 
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Fonte: Versão adaptada para o português (DINI; QUARESMA; FERREIRA, 2004) da escala de Auto- 

estima de Rosenberg (Rosenberg, 1965). 
 

ANEXO 14.  

Escala de Auto-estima de Rosenberg 

 

Para cada item abaixo, indicar apenas uma alternativa, fazendo um “X” na categoria apropriada. 

De acordo como você se sente indique a melhor alternativa. 

 

a) Concordo plenamente b) Concordo c) Discordo 
d) Discordo 

plenamente 

1 2 3 4 

 

1. De uma forma geral (apesar de tudo), estou satisfeito comigo mesmo (a). 

1 2 3 4 

 

2. Às vezes, eu acho que não sirvo para nada (desqualificado ou inferior em relação aos 

outros) 

1 2 3 4 

 

3. Eu sinto que eu tenho um tanto (um número) de boas qualidades 

1 2 3 4 

 

4. Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das outras pessoas (desde que 

me ensinadas) 

1 2 3 4 

 

5. Não sinto satisfação nas coisas que realizei. Eu sinto que não tenho muito do que me 

orgulhar 

1 2 3 4 

 

6. Às vezes, eu realmente me sinto inútil (incapaz de fazer coisas) 

1 2 3 4 

 

7. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos num plano igual (no mesmo nível) 

às outras pessoas 

1 2 3 4 

 

8. Eu gostaria de ter mais respeito por mim mesmo (a). (Dar me mais valor) 

1 2 3 4 

 

9. Quase sempre estou inclinado (a) a achar que sou um fracassado (a) 

1 2 3 4 

 

10. Eu tenho uma atitude positiva (pensamentos, atos e sentimentos positivos) em relação a 

mim mesmo (a) 

1 2 3 4 
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Fonte: Versão adaptada para o português (BOTEGA et al., 1998) da escala Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) de Zigmond e Snaith (1983). 
 

ANEXO 15.  

Questionário Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

Leia todas as frases. Marque com um “X” a resposta que melhor corresponder a como você tem 

se sentido na última semana. Não é preciso ficar pensando muito em cada questão. Neste 

questionário as respostas espontâneas têm mais valor do que aquelas em que se pensa muito. 

Marque apenas uma resposta para cada pergunta: 

 

A 1) Eu me sinto tenso ou contraído: 

 ( ) A maior parte do tempo 

 ( ) Boa parte do tempo 

 ( ) De vez em quando 

 ( ) Nunca 

 

D 2) Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes: 

 ( ) Sim, do mesmo jeito que antes 

 ( ) Não tanto quanto antes 

 ( ) Só um pouco 

 ( ) Já não sinto mais prazer em nada 

 

A 3) Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer: 

 ( ) Sim, e de um jeito muito forte 

 ( ) Sim, mas não tão forte 

 ( ) Um pouco, mas isso não me preocupa 

 ( ) Não sinto nada disso 

 

D 4) Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas: 

 ( ) Do mesmo jeito que antes 

 ( ) Atualmente um pouco menos 

 ( ) Atualmente bem menos 

 ( ) Não consigo mais 

 

A 5) Estou com a cabeça cheia de preocupações: 

 ( ) A maior parte do tempo 

 ( ) Boa parte do tempo 

 ( ) De vez em quando 

 ( ) Raramente 

 

D 6) Eu me sinto alegre: 

 ( ) Nunca 

 ( ) Poucas vezes 

 ( ) Muitas vezes 

 ( ) A maior parte do tempo 

 

A 7) Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado: 

 ( ) Sim, quase sempre 

 ( ) Muitas vezes 

 ( ) Poucas vezes 

 ( ) Nunca 
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Depression Scale (HADS) de Zigmond e Snaith (1983). 
 

D 8) Eu estou lento para pensar e fazer as coisas: 

 ( ) Quase sempre 

 ( ) Muitas vezes 

 ( ) De vez em quando 

 ( ) Nunca 

 

A 9) Eu tenho uma sensação ruim de medo, como um frio na barriga ou um aperto no 

estômago: 

 ( ) Nunca 

 ( ) De vez em quando 

 ( ) Muitas vezes 

 ( ) Quase sempre 

 

D 10) Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência: 

 ( ) Completamente 

 ( ) Não estou mais me cuidando como deveria 

 ( ) Talvez não tanto quanto antes 

 ( ) Me cuido do mesmo jeito que antes 

 

A 11) Eu me sinto inquieto, como se eu não pudesse ficar parado em lugar nenhum: 

 ( ) Sim, demais 

 ( ) Bastante 

 ( ) Um pouco 

 ( ) Não me sinto assim 

 

D 12) Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir: 

 ( ) Do mesmo jeito que antes 

 ( ) Um pouco menos do que antes 

 ( ) Bem menos do que antes 

 ( ) Quase nunca 

 

A 13) De repente, tenho a sensação de entrar em pânico: 

 ( ) A quase todo momento 

 ( ) Várias vezes 

 ( ) De vez em quando 

 ( ) Não sinto isso 

 

D 14) Consigo sentir prazer quando assisto a um bom programa de televisão, de rádio ou 

quando leio alguma coisa: 

 ( ) Quase sempre 

 ( ) Várias vezes 

 ( ) Poucas vezes 

 ( ) Quase nunca 

 


