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RESUMO 

Fonseca PFS. Avaliação da qualidade de vida e da percepção de saúde em pacientes com 

Hemocromatose hereditária [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2017. 

  

Introdução: A hemocromatose hereditária (HH) é uma doença autossômica recessiva 

caracterizada principalmente pelo aumento da absorção intestinal de ferro e seu acúmulo 

em órgãos. O diagnóstico da HH baseia-se nas avaliações de exames laboratoriais de 

ferro, imagem por ressonância magnética (RMN) e/ou testes genéticos. Diferentes 

genótipos são identificados como resultados de testes genéticos em pacientes com 

suspeita de sobrecarga de ferro primário. Além disso, questionários como o SF-36 (short 

form health survey), têm sido cada vez mais utilizados para avaliar o impacto das doenças 

na qualidade de vida (QV) do paciente. No presente estudo, nossos objetivos foram: 

avaliar se os domínios de QV avaliados pelo questionário SF-36 são diferentes de acordo 

com os grupos genotípicos em pacientes com suspeita de HH e desenvolver materiais 

informativos e educativos sobre HH para pacientes, familiares e profissionais de saúde. 

Métodos: Foram utilizados os questionários SF-36, PHQ-9 (patient health questionnaire-
9) e dados gerais e específicos para avaliar domínios de qualidade de vida e depressão e 

características gerais da doença. Pacientes com sobrecarga de ferro primária foram 

incluídos (n=79) e dois grupos genotípicos foram formados: grupo 1: genótipo 

homozigoto para a mutação HFE p.Cys282Tyr e grupo 2: outros genótipos. Resultados: 

O grupo 1 apresentou maiores médias de saturação de transferrina (86±19%) e ferritina 

sérica (1669±1209 ng/mL) comparado ao grupo 2 (71±12%, 1252±750 ng/mL, 

respectivamente; P=0,001). Quatro domínios foram significativamente diferentes entre os 

grupos 1 e 2: capacidade funcional (P=0,03), dor (P=0,03), vitalidade (P=0,02) e aspectos 

sociais (P=0,01). O grupo 1 apresentou valores mais baixos para estes domínios. O grupo 

brasileiro de hemocromatose hereditária (GBHH) foi criado, o site foi desenvolvido e 

foram recebidos vários cadastros. O material informativo/educativo foi desenvolvido e 

distribuído aos pacientes, familiares e profissionais de saúde envolvidos neste estudo. 

Conclusões: O principal achado deste estudo foi que os pacientes com genótipo 

homozigoto para p.Cys282Tyr apresentaram um pior cenário de QV avaliado pelo SF-

36, em comparação aos pacientes com sobrecarga de ferro sem o mesmo genótipo. O 

conhecimento desta relação entre genótipos e QV pode ser útil no manejo geral de 

pacientes com suspeita de HH. Este estudo foi capaz de contribuir para mais informações 

sobre a HH, aumentando a educação em saúde e a divulgação deste cenário. 

 

Descritores: hemocromatose; hemocromatose/genética; sobrecarga de ferro; qualidade 

de vida; questionários; educação em saúde. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Fonseca PFS. Assessment of quality of life and health perception in patients with 

hereditary hemochromatosis [dissertation]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo"; 2017. 

 

Background: Hereditary hemochromatosis (HH) is an autosomal recessive disease 

mainly characterized by increased intestinal absorption of iron and its accumulation in 

organs. The diagnosis of HH is based on laboratory tests of iron, magnetic resonance 

imaging (MRI) evaluations and / or genetic testing. Different genotypes are identified as 

results of genetic tests in patients with suspected of primary iron overload. In addition, 

questionnaires such as the SF-36 (short form health survey), have been increasingly used 

to assess the impact of diseases on the patient's quality of life (QL). In the present study, 

our aims were: evaluate if the domains of QL by SF-36 questionnaire are different 

according to genotypic groups in patients with suspected of HH and develop informative 

and educational materials about HH for patients, family members and health 

professionals. Methods: The SF-36, PHQ-9 (Patient health questionnaire-9) 

questionnaires, general and disease-specific data were used to evaluate the domains of 

quality of life and depression and general characteristics of the disease. Patients with 

primary iron overload were included (n=79) and two genotypic groups were formed group 

1: homozygous genotype for the HFE p.Cys282Tyr mutation and group 2: other 

genotypes. Results: Group 1 presented higher mean values of transferrin saturation 

(86±19%) and serum ferritin (1669±1209 ng/mL) compared to group 2 (71±12%, 

1252±750 ng/mL, respectively, P= 0.001). Four domains were significantly different 

between groups 1 and 2: physical functioning (P= 0.03), bodily pain (P= 0.03), vitality 

(P= 0.02) and social functioning (P= 0.01). Group 1 presented lower values for these 

domains. The "Brazilian group of hereditary hemochromatosis" (GBHH) was created, the 

website was developed and several registrations were received. The 

informative/educational material was developed and distributed to patients, family 

members and health professionals involved in this study. Conclusion: The main finding 

of this study was that patients with genotype homozygous for p.Cys282Tyr presented 

worse scenario of QL evaluated by SF-36, compared to patients with iron overload 

without the same genotype. The knowledge of this relationship between genotypes and 

QL may be useful in the general management of patients with suspected of HH. This 

study was able to contribute with more information about HH, increasing health education 

and the divulgation of this scenario. 

Descriptors: hemochromatosis; hemochromatosis/genetics; iron overload; quality of life; 

surveys and questionnaires; health education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Metabolismo do ferro 

 

O ferro é um elemento fundamental para diversos processos fisiológicos em nosso 

organismo, atuando no transporte de oxigênio, por meio da hemoglobina e mioglobina; 

na síntese de DNA; na respiração mitocondrial, entre outras numerosas funções 1, 2. 

No organismo humano adulto, a média de concentração de ferro é de cerca de 4 a 

5g, destes, 67% estão na forma de hemoglobina 2. Quantidades muito pequenas do ferro 

absorvido são excretadas. A eliminação ocorre através das fezes, da descamação dos 

enterócitos e através da urina e bile 3. 

O ferro no organismo é proveniente de três principais fontes: degradação da 

hemoglobina, dieta e liberação dos estoques (ferritina e hemossiderina). Na dieta, o ferro 

heme provém de alimentos de origem animal, sendo que cerca de 30 a 70% corresponde 

a esse tipo de ferro nas carnes. O ferro heme é absorvido mais facilmente do que o ferro 

não heme, sendo cerca de 2 a 3 vezes de mais fácil absorção 3-6.  

A homeostase do ferro é de extrema importância no organismo humano, 

possibilitando a manutenção das funções celulares e evitando danos teciduais. O 

desequilíbrio desta homeostase pode ser nocivo ao organismo acarretando manifestações 

de deficiência ou sobrecarga. O organismo não é capaz de aumentar a excreção do ferro 

de forma fisiológica, mesmo quando ele está em excesso. O excesso de ferro é 

extremamente prejudicial ao organismo, já que em estado livre, ocasiona a síntese de 

espécies reativas de oxigênio, as quais são tóxicas, lesando proteínas, lipídios e DNA 1, 5, 

7, 8. 
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Diversas proteínas estão relacionadas ao metabolismo do ferro, sendo essenciais 

para a sua homeostase. Os hepatócitos, eritroblastos, enterócitos e os macrófagos estão 

envolvidos neste processo 2. A Figura 1 exemplifica o processo de regulação do ferro em 

condições normais e na sobrecarga (hemocromatose) 9. 

 

 
      FONTE: Santos PC et al., 2012. 

Figura 1 - Regulação do ferro em condições normais (A) e na hemocromatose (B). 

A1: HFE, HJV e TFR2 modulam a síntese de hepcidina pelos hepatócitos; A2: níveis normais de 

hepcidina; A3: interação hepcidina-ferroportina com internalização e degradação da ferroportina 

nos enterócitos; A4: absorção normal de ferro. B1: mutações nos genes HFE ou HJV ou TFR2 

alteram a modulação da síntese da hepcidina; B2: níveis mais baixos de hepcidina; B3: diminuição 

da interação hepcidina-ferroportina e aumento da atividade da ferroportina; B4: sobrecarga de 

ferro (hemocromatose dos tipos 1, 2 e 3). TFR2: receptor de transferrina 2; TFR1: receptor de 

transferrina 1; HFE: proteína HFE; HJV: hemojuvelin; DMT1: transportador de metais divalentes. 
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1.2 Sobrecarga de ferro 

 

A sobrecarga de ferro pode ser definida como um aumento do armazenamento de 

ferro, independentemente da presença ou ausência de danos teciduais. Essa condição é 

extremamente prejudicial ao organismo, podendo causar disfunção e lesão de diversos 

órgãos e tecidos, aumentando assim a mortalidade e podendo ser classificada em primária 

ou secundária. Na sobrecarga de ferro primária ocorrem alterações nos genes relacionados 

ao equilíbrio do ferro no organismo (HH). A sobrecarga de ferro secundária é mais 

comum do que a primária, podendo estar relacionada a diversas condições e doenças, 

como mostra o Quadro 1 abaixo 10: 

 

Quadro 1 – Doenças e condições relacionadas à sobrecarga de ferro secundária 

 

Sobrecarga secundária 

Transfusões sanguíneas repetidas 

Talassemia beta maior 

Anemia sideroblástica 

Anemias hemolíticas crônicas 

Sobrecarga de ferro na dieta 

Doenças crônicas do fígado 

Hepatite C e B 

Doença hepática alcoólica 

Porfiria cutânea tardia 

Doença hepática gordurosa 

Sobrecarga de ferro africana 

Sobrecarga de ferro neonatal 

Aceruloplasminemia 

Atransferrinemia congênita 

          FONTE: Modificado de Powell LW, 2002. 
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Na ausência de tratamento, a sobrecarga pode resultar em disfunções progressivas 

no coração, fígado e glândulas endócrinas 2, 11, 12.  

 

1.3 Hemocromatose hereditária 

 

A HH é uma doença autossômica recessiva, comum em caucasianos. 

A investigação nas áreas do metabolismo do ferro e da hemocromatose progrediu 

durante 150 anos, abaixo é apresentado o Quadro 2 mostrando com uma linha do tempo 

resumida os principais acontecimentos 13. 

 

Quadro 2 – Linha do tempo das descobertas relacionadas ao ferro e hemocromatose 

 

Ano Descoberta 

1713 O sangue humano contém ferro 

1865 Um caso de "bronze - diabetes e cirrose" é descrito 

1889 
O termo "hemocromatose" é utilizado para descrever órgãos e tecidos de cor 

bronze na autópsia 

1935 
Hipótese de que a hemocromatose é hereditária e relacionada ao metabolismo 

do ferro 

1950 Sangria relatada como um tratamento para hemocromatose 

1950 
Biopsia hepática relatada como ferramenta para o diagnóstico de 

hemocromatose 

1951 Primeiro relato de hemocromatose juvenil 

1955 Primeira revisão abrangente sobre hemocromatose 

1975 
Hemocromatose é uma doença hereditária, autossômica recessiva ligada ao 

HLA (antígeno leucocitário humano)  

1985 
Sobrevivência e causas de morte relatadas em uma grande série de pacientes 

com hemocromatose 

1988 
Primeiro grande estudo de rastreamento populacional usando medidas de 

ferro sanguíneo em hemocromatose ligada ao HLA 

1996 Identificação do gene mutado: HFE 

1999 
Descrição da hemocromatose não relacionada ao HFE em adultos 

(posteriormente identificada como doença da ferroportina) 

1999 Identificação do gene TFR2 

2000 Descrição da hepcidina 

2000 Identificação do gene ferroportina 1 
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  FONTE: Modificado de Pietrangelo A, 2010.  

 

A HH é caracterizada pelo aumento da absorção intestinal de ferro, podendo 

atingir 10 mg/dia ou mais, levando ao acúmulo no organismo. O acúmulo progressivo de 

ferro no fígado, rins, coração, pâncreas e outros órgãos pode ocasionar cirrose, fibrose, 

diabetes mellitus, cardiomiopatia, e se não houver o tratamento, pode levar a falência de 

múltiplos órgãos 10.  

Os sinais e sintomas da HH são fadiga, dor abdominal, artrite, perda de peso, 

artropatia, hiperpigmentação da pele e hepatomegalia. As principais manifestações 

endócrinas são o hipogonadismo hipogonadotrófico, diabetes mellitus e hipotireoidismo 

2. A hepatomegalia é observada em mais de 95% dos pacientes sintomáticos, a diabetes 

mellitus está presente em 30-60% de pacientes com doença avançada e a artropatia em 

cerca de 25% dos casos.  A manifestação clínica da HH é ocasionada não somente pela 

genética, mas também por fatores ambientais, como a ingestão oral de ferro, consumo 

excessivo de álcool, história de doação de sangue e também a perda de sangue fisiológico, 

ou patológico. A maioria das pessoas com HH passam a ser sintomáticas entre a 3ª e a 5ª 

décadas de vida. Mulheres tendem a manifestar a doença mais tardiamente que os 

homens, devido às perdas sanguíneas durante a menstruação e o parto 1, 10. 

Na prática, para a caracterização e diagnóstico da HH, utiliza-se a associação da 

informação fenotípica e genotípica14. Causas de sobrecarga de ferro secundária devem ser 

excluídas baseadas em uma investigação cuidadosa do histórico do caso e a realização de 

exames laboratoriais 10.  

2001 Descrição da ferroportina relacionada a sobrecarga de ferro 

2000-

2006 
Documentação da penetrância da hemocromatose associada ao HFE 

2003 Descrição da hemocromatose associada à hepcidina 

2004 Gene HJV isolado e hemocromatose relacionada ao HJV relatada 
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O diagnóstico laboratorial da sobrecarga de ferro é feito por meio da determinação 

das concentrações de ferritina sérica (FS) e saturação da transferrina (ST). A ST 

constantemente elevada é o parâmetro mais importante e precoce para diagnosticar a HH, 

ocorrendo antes do aparecimento dos sintomas e/ou sinais 1, 15, 16. 

O aumento da FS está relacionado ao risco de doenças do fígado, no entanto, a 

ferritina pode estar elevada em diversas outras condições, como obesidade, consumo 

crônico de álcool, inflamação, entre outros 14, 17. Se persistentemente elevada, a FS está 

associada à presença de sintomas e sinais clínicos relacionados à sobrecarga de ferro 1, 15, 

16. 

De acordo com alguns autores, duas mensurações sucessivas de ST, com valores 

acima de 45% para ambos os sexos, e da FS acima de 200 ng/mL em mulheres e 300 

ng/mL em homens, e a presença da mutação p.Cys282Tyr em homozigose e, em alguns 

casos, heterozigose composta, confirmam o diagnóstico de HH 1, 15, 16. 

O diagnóstico de sobrecarga de ferro pode ser confirmado por meio da biópsia 

hepática, que possibilita a análise quantitativa da sobrecarga de ferro, avaliando também 

a histologia do fígado. A biópsia é indicada para pacientes que apresentam sorologia 

positiva para hepatite B ou C e para indivíduos com genótipo homozigoto para a mutação 

p.Cys282Tyr que tenham mais de 40 anos e/ou alanina aminotransferase elevada e/ou 

FS> 1000 ng/mL 1, 18. 

Já que a biópsia hepática é um procedimento invasivo, têm sido realizadas 

tentativas para utilizar a imaginologia para detectar e quantificar os níveis de ferro 

hepático. A ressonância magnética nuclear (RMN) tornou-se importante para o 

diagnóstico da sobrecarga de ferro, com a vantagem de ser um método não invasivo que 

possibilita a quantificação indireta de ferro em diferentes órgãos. Sendo o exame de 
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imagem de rotina mais preciso para avaliar o conteúdo de ferro hepático, e tem sido 

utilizado para avaliar sobrecargas de ferro de moderada a grave 1, 14, 19. 

Além destes exames, o diagnóstico genético pode ser realizado através da pesquisa 

de mutações nos genes relacionados à doença (HFE, HJV, HAMP, TFR2 e SLC40A1). No 

entanto, na presença da sobrecarga de ferro, há a necessidade de iniciar o tratamento, 

mesmo que ainda não se tenha a definição dos genótipos 1, 15.  

A flebotomia ou sangria terapêutica consiste na remoção do excesso de ferro do 

organismo, sendo um tratamento seguro e eficaz para HH. Foi utilizada pela primeira vez 

em 1950 para eliminar o excesso de ferro em pacientes com hemocromatose 1, 13, 20. 

Na fase inicial do tratamento são realizadas flebotomias de aproximadamente 7 

mL/kg de peso corporal (sem exceder 550mL) semanalmente, sempre realizando o 

monitoramento do paciente através de dados clínicos e laboratoriais como tolerância 

geral, pressão arterial e através da hemoglobina (Hb). Após alcançar níveis mais baixos, 

inicia-se a fase de manutenção com o objetivo de manter os níveis de ferritina em cerca 

de 50 ng/mL. Os quelantes de ferro eliminam o ferro capturado através da urina e /ou por 

via intestinal. Eles podem ser utilizados quando não é possível realizar a flebotomia, como 

em casos de pacientes que apresentam anemia, insuficiência cardíaca ou baixa tolerância 

ao tratamento 13, 21. 

Em relação à orientação nutricional, recomenda-se evitar o consumo de 

compostos à base de ferro e de suplementação com vitamina C e deixar de consumir 

álcool 1, 16. 
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1.3.1 Classificação e características dos tipos de HH 

 

A HH é classificada de acordo com a alteração genética nos tipos 1, 2A, 2B, 3 e 

4, correspondendo respectivamente às alterações nos genes HFE, HJV, HAMP, TFR2 e 

SLC40A1. Além destes, existem outros genes relacionados 1, 2, 9. O Quadro 3, abaixo, 

mostra as principais características dos tipos de HH: 

 

Quadro 3 – Características dos tipos de HH 

 

Tipos 

de HH 
Gene Localização Herança 

Principais manifestações 

clínicas 

1 HFE 6p21.3 
Autossômica 

recessiva 

Artropatia, pigmentação da 

pele, lesão hepática, 

diabetes, cardiomiopatia, 

disfunção endócrina, 

hipogonadismo. 

2A HJV 1q21 
Autossômica  

recessiva 

Início mais precoce, com 

menos de 30 anos de idade. 

O hipogonadismo e a 

cardiomiopatia são mais 

prevalentes. 
2B HAMP 19q13 

3 TFR2 

 

7q22 

 

Autossômica 

recessiva 

As mesmas manifestações 

do tipo 1 de HH. 

4 SLC40A1 2q32 
Autossômica 

dominante 

Baixa tolerância a 

flebotomias e são 

suscetíveis a apresentar 

anemia. 

    FONTE: Modificado de Santos PC et al., 2012. 

 

HFE: codifica a proteína HFE; HJV: codifica a hemojuvelina; HAMP: codifica a hepcidina; 

TFR2: codifica o receptor de transferrina 2; SLC40A1: codifica a ferroportina. 

 

 

 

 

1.4 Qualidade de vida 

 

Qualidade de vida (QV) é um conceito amplamente utilizado na linguagem 

cotidiana da população geral e de profissionais de diferentes áreas. Este conceito também 
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é muito utilizado no contexto da pesquisa científica nas mais diversas áreas de atuação, 

como na economia, educação, medicina e psicologia 23, 24. 

Alguns indícios mostram que o termo QV foi citado pela primeira vez na literatura 

médica na década de 30 24. Na década de 70, Campbell et al. (1976) já relatavam a 

controvérsia que existe até os dias de hoje em relação a definição de QV: “qualidade de 

vida é uma vaga e etérea entidade, algo sobre a qual muita gente fala, mas que ninguém 

sabe claramente o que é” 25, 26. Diversas revisões da literatura foram feitas ao decorrer 

dos anos com o objetivo de definir o conceito de QV e como ela estava sendo mensurada 

24. 

Na área da saúde, o conceito pode ser mais genérico ou relacionado à saúde em si 

(health-related quality of life) 24. 

De acordo com a Organização mundial da saúde (OMS), QV é “a percepção do 

indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores 

nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” 

27. Além da definição da OMS, existem diversas outras definições para QV relacionada à 

saúde: 

Guiteras & Bayés (1993, p. 179, apud Seidl, 2004, p. 583) 24 definiram como: “É 

a valoração subjetiva que o paciente faz de diferentes aspectos de sua vida, em relação 

ao seu estado de saúde”. 

Cleary et al. (1995, p. 91, apud Seidl, 2004, p. 583) 24 definiram como: “Refere-

se aos vários aspectos da vida de uma pessoa que são afetados por mudanças no seu 

estado de saúde, e que são significativos para a sua qualidade de vida”. 

Para Auquier et al. (1977, apud Minayo, 2000, p. 12) 28, qualidade de vida ligada 

à saúde (QVLS) é definida como “o valor atribuído à vida, ponderado pelas 

deteriorações funcionais; as percepções e condições sociais que são induzidas pela 
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doença, agravos, tratamentos; e a organização política e econômica do sistema 

assistencial”.  

Gianchello (1996, apud Minayo, 2000, p. 12) 28, definiu a versão inglesa health-

related quality of life (HRQL), como: “é o valor atribuído à duração da vida quando 

modificada pela percepção de limitações físicas, psicológicas, funções sociais e 

oportunidades influenciadas pela doença, tratamento e outros agravos, tornando- se o 

principal indicador para a pesquisa avaliativa sobre o resultado de intervenções”. 

De acordo com Saupe, 2002, atualmente a QV é considerada um termo 

polissêmico, com tendência a valorizar a apreciação pessoal que as pessoas fazem de sua 

vida e seu bem-estar, sendo influenciado pela história familiar e pessoal, pelas 

expectativas e também pela mídia 29. 

De acordo com Leplege, 1997, a perspectiva do paciente é tão válida quanto a do 

médico, não devendo ser abandonada 30. 

A QV pode ser avaliada através de instrumentos genéricos ou específicos, sendo 

administrados por entrevistadores ou auto-administráveis. Os instrumentos genéricos 

podem ser aplicados para avaliar de forma global os aspectos relacionados à QV dos 

pacientes 31, 32. Os instrumentos específicos avaliam a QV em uma área de interesse 

específica, podendo ser direcionados para uma determinada doença, população, condição 

ou situação 31, 33. 

 

1.5 Questionário Short form health survey 36 (SF-36) 

 

O questionário Short form health survey 36 (SF-36) é um instrumento genérico e 

padronizado, de fácil e rápida aplicação, que permite avaliar a QV. O SF-36 possui 

diversos pontos positivos, tais como, versatilidade e tempo de administração entre 5 e 10 
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minutos. Pode ser aplicado por auto-administração, administração informatizada, ou 

aplicado por um entrevistador treinado, tanto pessoalmente quanto por telefone, para 

pessoas com 14 anos ou mais 34-36. 

Este questionário foi desenvolvido a partir de outros instrumentos da década de 

70 e 80, sendo que os 8 domínios derivam de 40 domínios do Medical outcomes study 

(MOS) 35. 

O questionário tem sido amplamente utilizado na literatura em diversos países 

para avaliar e comparar a QV em várias condições, doenças, e também em relação à 

população geral. Entre as condições mais frequentemente estudadas estão a artrite, 

hipertensão, dor nas costas, diabetes e depressão 34-36. 

O SF-36 é composto por 36 perguntas, distribuídas em oito domínios que 

representam os mais frequentemente avaliados e mais influenciados pelas doenças e/ou 

medidas terapêuticas. Sendo eles: capacidade funcional; aspectos físicos; dor; estado 

geral de saúde; vitalidade; aspectos sociais; aspectos emocionais; e saúde mental 34, 35. 

Além destas perguntas, existe uma que verifica a transição do estado de saúde dentro de 

um ano, porém não faz parte do cálculo de nenhum dos domínios. Os valores para cada 

domínio variam de 0 a 100 pontos, sendo que escores mais altos indicam melhor estado 

de saúde 36. 

Ciconelli et al., 1999 traduziram, adaptaram e validaram o SF-36 para a língua 

portuguesa, adaptando-o culturalmente para nossa população, aplicando o questionário 

em pacientes com artrite reumatoide 37.  

Em 2013, Laguardia et al., apresentaram as medidas descritivas dos escores das 

escalas do questionário SF-36, de acordo com idade e faixa etária de uma amostra 

probabilística de domicílios brasileiros. O estudo foi realizado a partir da Pesquisa 

dimensões sociais das desigualdades (PDSD), um inquérito domiciliar de base 
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populacional em domicílios particulares, permanentes, em setores comuns, incluindo 

favelas, em todas as regiões do Brasil, exceto na área rural da região norte. Os valores 

encontrados podem ser utilizados para comparar com os achados de outros estudos que 

utilizem o SF-36 38. 

 

1.6 Questionário para avaliação da depressão 

 

No mundo, a depressão é uma das dez principais causas de incapacitação, podendo 

limitar o funcionamento pessoal, físico e social do indivíduo 39. 

Ao longo dos anos, alguns instrumentos foram criados para identificar indivíduos 

em risco de depressão. O instrumento PRIME-MD foi desenvolvido e validado em 1990 

com o objetivo de identificar os tipos mais comuns de transtornos mentais, tais como, 

depressão, ansiedade, somatoformes, álcool e distúrbios alimentares. Após, foi 

desenvolvido e validado o “Patient health questionnaire (PHQ)”. O “Patient health 

questionnaire-9” (PHQ-9) é composto por nove perguntas que avaliam a presença dos 

seguintes sintomas: humor deprimido, perda de interesse ou prazer em fazer as coisas, 

cansaço ou falta de energia, problemas relacionados ao sono, mudança no apetite ou peso, 

problemas de concentração, sentimento de culpa ou inutilidade, sentir-se lento ou inquieto 

e pensamentos suicidas 40, 41. 

O questionário avalia os sintomas nas últimas duas semanas através de uma escala 

de 0 a 3, que corresponde, respectivamente às respostas “nenhuma vez”, “vários dias”, 

“mais da metade dos dias” e “quase todos os dias”. A última questão não é utilizada no 

cálculo, porém permite avaliar se os sintomas relatados interferem nas atividades diárias 

do indivíduo. A pontuação total varia de 0 a 27, sendo que escores de 5, 10, 15 e 20 

representam pontos de corte para depressão leve, moderada, moderadamente severa e 
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grave, respectivamente. O Quadro 4 abaixo, representa os pontos de corte e propõe as 

respectivas ações ou tratamentos 40-42. 

 

Quadro 4 – Escores do PHQ-9, ações e tratamentos propostos 

 

Escores do 

PHQ9 

Gravidade da 

depressão 
Ações e tratamentos propostos 

0 – 4 Não / mínimo Nenhum 

5 – 9 Suave Aguardar e repetir PHQ-9 

10 – 14 Moderado 

Plano de tratamento, considerando 

aconselhamento, acompanhamento e 

/ ou farmacoterapia 

15 – 19 Moderadamente grave 
Tratamento ativo com 

farmacoterapia e / ou psicoterapia 

20 – 27 Grave 

Início imediato da farmacoterapia e, 

se deficiência grave ou má resposta à 

terapêutica, encaminhamento para 

um especialista em saúde mental 

         FONTE: Kroenke K, Spitzer RL, 2002. 

 

A principal característica deste instrumento é a fácil aplicação, podendo ser 

autoaplicado, aplicado por entrevistador pessoalmente, por telefone, ou através de 

computador. De acordo com os autores do instrumento, as formas de aplicação 

apresentam desempenho similar 41, 43. 

O PHQ-9 foi traduzido para a língua portuguesa por psiquiatras brasileiros 44. 

Santos et al., 2013 concluíram que o PHQ-9 é um instrumento válido no 

rastreamento do episódio depressivo maior, porém apenas mostra os indivíduos com 

maior risco, sendo que o diagnóstico da doença deve ser feito através de profissionais de 

saúde mental 41. 
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1.7 Testes genéticos, qualidade de vida e percepção de saúde 

 

Os avanços na genética médica ao longo dos anos permitiram a detecção de fatores 

genéticos que contribuem para diversas doenças. Atualmente, os testes genéticos estão 

disponíveis para uma ampla variedade de diagnósticos. Entretanto, médicos e 

especialistas em ética são hesitantes em concordar plenamente com o rastreamento das 

doenças hereditárias. Uma das preocupações é a maior dificuldade na aquisição de seguro 

ou de emprego após um diagnóstico de doença genética (discriminação genética), sendo 

que estas dificuldades podem ocorrer mesmo que o tratamento possa evitar a expressão 

fenotípica da doença 45, 46.  

Em geral, a participação nos programas de rastreamento parece não induzir 

reações adversas psicológicas.  No entanto, o resultado positivo pode induzir ansiedade, 

reações psicológicas e diminuição da qualidade de vida 47, 48. 

Elsass et al., 2008, avaliaram em seu estudo, as reações psicológicas de uma 

população de homens dinamarqueses que participaram do rastreamento genético para 

HH. O estudo avaliou a prevalência das mutações do gene HFE (p.Cys282Tyr, 

p.His63Asp e p.Ser65Cys). Nenhum dos participantes expressou reações psicológicas 

adversas, mas alguns expressaram leve desconforto psicológico. A incerteza sobre a 

doença causa mais reações adversas psicológicas do que respostas definitivas sobre a 

mesma. Além disso, os resultados sugeriram que a associação da informação genética 

com os dados bioquímicos, afeta a percepção mais fortemente que apenas a informação 

genética 47.  

De acordo com Meiser et al., 2005, incertezas sobre as correlações genótipo-

fenótipo na hemocromatose indicam a necessidade de uma avaliação dos efeitos 
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psicossociais dos testes genéticos, aconselhamento e da eficácia da educação do paciente 

49.  
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2 JUSTIFICATIVA  

   

 Os questionários de QV são importantes e cada vez mais utilizados para avaliar 

o impacto das doenças na vida de um indivíduo.  

Este estudo visa avaliar se existe alguma diferença na QV dos pacientes de acordo 

com o genótipo, permitindo que haja maior compreensão e preocupação em relação aos 

diferentes aspectos de QV, contribuindo para maior humanização e individualização nos 

processos de intervenção e cuidado ao paciente. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Primário 

 

Avaliar se os domínios de QV obtidos pelo questionário SF-36 são diferentes de 

acordo com os grupos genotípicos em pacientes com suspeita de HH. 

Avaliar se pacientes com diferentes genótipos possuem diferentes frequências de 

depressão de acordo com o questionário PHQ9. 

 

3.2 Secundário 

 

Elaborar materiais informativos e educativos sobre HH para pacientes, familiares 

e profissionais da saúde. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Casuística 

 

Foram incluídos pacientes portadores de sobrecarga de ferro primária 

provenientes do Ambulatório de hematologia do Hospital das Clínicas (São Paulo, SP), 

Ambulatório do hemocentro da Santa Casa (São Paulo, SP), Instituto Naoum de 

hematologia (São José do Rio Preto) e pacientes dos médicos colaboradores do projeto. 

Este protocolo de pesquisa foi submetido e aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa (CEP) do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas – InCor (4027/14/007) 

(Apêndice A). Os pacientes foram informados sobre a pesquisa e consultados quanto à 

vontade de participar deste estudo, após, assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) (Apêndice B).  

Foram aplicados a todos os pacientes os seguintes questionários (Anexo A): dados 

gerais do paciente, informações sobre a HH, percepção de saúde, questionário para avaliar 

a qualidade de vida (SF-36), questionário para avaliar a depressão (PHQ9) e o 

questionário com informações gerais da HH e sobre o estudo, para a obtenção das 

seguintes informações: idade, sexo, nacionalidade, naturalidade, descendência, 

escolaridade, ocupação, histórico transfusional, consumo de bebida alcoólica ou drogas, 

uso de medicamentos contendo ferro e outros medicamentos, doenças nos familiares, PS 

e QV, reações gerais e emocionais sobre o resultado do teste, atitudes após o diagnóstico, 

meios pelos quais obteve informações sobre a doença, especialidade do médico que 

realizou o diagnóstico, tempo decorrido até o diagnóstico, sinais e sintomas apresentados, 

tratamento, entre outros aspectos.  
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Na maioria das vezes, os pacientes que participaram do estudo chegavam ao 

laboratório com o diagnóstico clínico de HH e, em algumas vezes, com os testes genéticos 

realizados. Alguns destes pacientes apresentavam sintomas e alguns observavam apenas 

sobrecarga de ferro em exames laboratoriais de rotina. Neste cenário, não foi possível 

aplicar os questionários antes e após o diagnóstico. Ademais, estes pacientes poderiam 

apresentar a QV alterada antes mesmo do diagnóstico molecular ou da pesquisa. No 

entanto, os questionários presentes no estudo apresentam características que nos 

permitem conhecer a QV no momento, além de questões importantes específicas da HH 

e comparações da QV dependente de variáveis do grupo (por exemplo: sexo e genótipo).  

Para a classificação étnica, cada indivíduo se autodeclarou como branco, pardo, 

preto, amarelo ou índio, de acordo com o censo demográfico brasileiro. 

Após a aplicação dos questionários e com base nos achados do estudo, além da 

informação científica, foram gerados materiais informativos e educativos, tais como: 

folheto informativo, website, desenvolvimento de estratégias que atinjam os pacientes, 

médicos e profissionais de saúde. 

  

4.2 Critérios de inclusão e de exclusão 

  

Foram incluídos os pacientes com idade maior ou igual a 18 anos, com sobrecarga 

de ferro primária (saturação de transferrina (ST) ≥45%, ferritina sérica (FS) ≥200 ng/mL 

em mulheres e ≥300 ng/mL em homens) e que realizaram o teste genético para 

hemocromatose, independente de valores bioquímicos atuais, ou seja, poderiam estar 

tratados, mas obtiveram diagnóstico de sobrecarga de ferro demonstrada anteriormente.   

Foram excluídos os pacientes que apresentaram sorologias positivas para hepatite 

C e hepatite B, hepatopatia alcoólica, alto consumo de álcool (segundo OMS), anemias 



20 

  

hemolíticas, transfusões sanguíneas repetidas, síndrome metabólica ou resistência 

insulínica não resultante da HH, e pacientes que apresentaram quaisquer indícios e/ou 

conhecimento de doenças associadas à sobrecarga secundária, segundo avaliação médica 

do histórico clínico, dos exames clínicos e laboratoriais. Nesta casuística analisada, 

também foram excluídos pacientes com hemocromatose juvenil e com mutações nos 

genes HAMP e HJV. 

  

4.3 Coleta de amostras biológicas, extração de DNA e testes genéticos 

 

As amostras de sangue total foram coletadas utilizando tubos a vácuo BD 

Vacutainer System® (Becton Dickinson, NJ, EUA).  

O DNA genômico foi extraído a partir dos leucócitos do sangue periférico pelo 

método de precipitação salina, descrito abaixo: 

Oito mL de sangue foram transferidos para um tubo de 50 mL, o tampão A (1mM 

NH4HCO3, 144mM NH4Cl) foi adicionado até completar o volume final para 30 mL. 

Após, agitou-se em vórtex por 20 segundos e armazenou-se a 4°C por 10 minutos. 

Posteriormente, o material foi centrifugado a 4°C por 10 minutos a 3.000 RPM (rotações 

por minuto). O sobrenadante foi descartado e o pellet foi submetido ao mesmo 

procedimento descrito acima. O sedimento de leucócitos foi ressuspenso em 3 mL de 

tampão B (10 mM Tris-HCl pH 8, 400 mM NaCl, 2 mM Na2EDTA pH 8), 200 μL de 

SDS 10%, 500 μL de tampão C (50 μL de SDS 10%, 2μL de Na2EDTA 0,5 M pH 8, 488 

mL de água destilada) com proteinase K (2 μL de proteinase K 20 mg/mL diluída em 5 

mL de tampão C) e mantido por aproximadamente 12-18 horas a 37°C. Em seguida, 

adicionou-se 1 mL de solução D (6 M NaCl), agitou-se vigorosamente em vórtex por 1 

minuto e, em seguida, o material foi centrifugado a 4°C por 20 minutos a 3.000 RPM. O 
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sobrenadante foi transferido para um tubo de 15 mL e adicionou-se 10 mL de etanol 

absoluto gelado. Após leve agitação, o DNA precipitado foi retirado cuidadosamente e 

transferido para um criotubo contendo 1 mL de etanol 70% gelado. O criotubo foi 

centrifugado a 4°C por 15 minutos a 13.500 rpm; o etanol foi descartado e o sedimento 

(DNA) foi mantido à temperatura ambiente até a evaporação do etanol excedente. O pellet 

foi ressuspendido em 1 mL de TE (10 mM Tris-HCl pH 8, 1 mM EDTA pH 8) e então, 

diluíram-se 20 μL do material em 980 μL de TE (10 mM Tris-HCl pH 8, 1, mM EDTA 

pH 8) e utilizando um espectrofotômetro, a determinação da concentração do DNA foi 

realizada.  

Os primers previamente descritos foram ressuspendidos e as alíquotas para uso 

foram feitas. Posteriormente, realizou-se uma reação de PCR gradiente para cada par de 

primer, com o objetivo de determinar a melhor temperatura de anelamento que seria 

utilizada na amplificação. As sequências dos exons 2 e 4 do gene HFE foram amplificadas 

pela reação em cadeia da polimerase (PCR) 50. Para verificação da amplificação dos 

produtos de PCR realizou-se a eletroforese em gel de agarose e a revelação do gel. Após, 

os produtos de PCR foram purificados utilizando o reagente ExoSAP-IT® (GE 

Healthcare, NJ, EUA), e foram sequenciados bidirecionalmente usando o kit ABI 

Terminator Sequencing de acordo com as instruções do fabricante e ABI 3500XL 

Sequencer® (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). Posteriormente todas as 

sequências foram analisadas. 
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4.4 Aplicação dos questionários 

 

Todos os questionários propostos no presente estudo foram aplicados apenas uma 

vez a cada participante. Quando possível foram aplicados pessoalmente por um 

entrevistador no estado de São Paulo, ou por e-mail/carta, quando o paciente era natural 

de outro estado, com adição da confirmação das respostas as quais haviam dúvidas ou 

questionamentos pelo entrevistador. 

 

4.5 Cálculo dos escores do questionário SF-36 

 

O cálculo dos escores do questionário SF-36 para todos os pacientes foi realizado 

de acordo com as instruções dos autores do instrumento. Para cada uma das questões 

foram atribuídos valores fixos, de acordo com as instruções, conforme o Quadro 5 abaixo 

36: 

 

Quadro 5 – Pontuação atribuída para as questões do SF-36 

 

Questão Resposta Pontuação 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

5,0 

4,4 

3,4 

2,0 

1,0 

02 Manter o mesmo valor 

03 Soma de todos os valores 

04 Soma de todos os valores 

05 Soma de todos os valores 

06  

1 

2 

3 

4 

5 

5 

4 

3 

2 

1 
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07  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6,0 

5,4 

4,2 

3,1 

2,0 

1,0 

08 

- A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7: 

 

Se 7= 1 e 8= 1, o valor da questão é 6 

Se 7= 2 a 6 e 8= 1, o valor da questão é 5 

Se 7= 2 a 6 e 8= 2, o valor da questão é 4 

Se 7= 2 a 6 e 8= 3, o valor da questão é 3 

Se 7= 2 a 6 e 8= 4, o valor da questão é 2 

Se 7= 2 a 6 e 8= 5, o valor da questão é 1 

 

- Se a questão 7 não for respondida, o escore da 8 será:  

 

Se a resposta for 1, o valor da questão é 6 

Se a resposta for 2, o valor da questão é 4,75  

Se a resposta for 3, o valor da questão é 3,5 

Se a resposta for 4, o valor da questão é 2,25 

Se a resposta for 5, o valor da questão é 1,0 

09 

- Pontuação para os itens a, d, e, h: 

 

Se a resposta for 1, o valor da questão é 6 

Se a resposta for 2, o valor da questão é 5 

Se a resposta for 3, o valor da questão é 4 

Se a resposta for 4, o valor da questão é 3 

Se a resposta for 5, o valor da questão é 2 

Se a resposta for 6, o valor da questão é 1 

 

- Para os itens b, c, f, g, i, o valor será mantido o mesmo 

10 Considerar o mesmo valor 

11 

- Os itens deverão ser somados, porém os itens b e d deverão 

seguir a seguinte pontuação:  

 

Se a resposta for 1, o valor da questão é 5  

Se a resposta for 2, o valor da questão é 4  

Se a resposta for 3, o valor da questão é 3  

Se a resposta for 4, o valor da questão é 2  

Se a resposta for 5, o valor da questão é 1  

       FONTE: Ware JE, Kosinski M, Gandek B, 1993. 

 

Após, os valores das questões foram transformados em notas de oito domínios, 

variando de 0 a 100. Essas notas são chamadas de raw scale, pois o valor final não possui 

nenhuma unidade de medida 36. Aplicou-se a seguinte fórmula para todos os domínios: 
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Domínio=     Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior      

                      ________________________________________________      x 100 

    Variação (Score Range) 

 

Os valores de limite inferior e variação seguiram o Quadro 6 abaixo 36: 

 

Quadro 6 – Valores de limite inferior e variação do SF-36 

 

Domínio 
Pontuação das questões 

correspondentes 

Limite 

inferior 
Variação 

Capacidade 

funcional 
03 10 20 

Limitação por 

aspectos físicos 
04 4 4 

Dor 07 + 08 2 10 

Estado geral de 

saúde 
01 + 11 5 20 

Vitalidade 09 (itens a + e + g + i) 4 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2 8 

Limitação por 

aspectos 

emocionais 

05 3 3 

Saúde mental 09 (itens b + c + d + f + h) 5 25 

       FONTE: Ware JE, Kosinski M, Gandek B, 1993. 

 

Assim, foram obtidas manualmente, oito notas, que foram mantidas 

separadamente para cada um dos domínios e para cada um dos participantes.  

Após o cálculo das pontuações de forma manual, as mesmas foram conferidas por 

meio da inserção das respostas de cada paciente a cada pergunta em uma planilha do 

programa Excel, o qual calculava cada um dos escores automaticamente, confirmando 

assim, nossos cálculos iniciais. 
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4.6 Cálculo do escore do questionário PHQ9 

 

O cálculo do escore do questionário PHQ9 para todos os pacientes foi realizado 

de acordo com as instruções dos autores do instrumento. Somou-se cada um dos nove 

itens do questionário, obtendo-se um valor final que poderia variar de 0 a 27 40. 

 

4.7 Análise estatística 

 

As variáveis categóricas foram apresentadas como porcentagens, enquanto as 

variáveis contínuas foram apresentadas como média ± desvio padrão. O teste de 

Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para as análises de normalidade. O teste de qui-

quadrado ou Fisher foram utilizados para a análise comparativa das variáveis categóricas 

(sexo, etnia autodeclarada, nível de escolaridade e consumo de bebidas alcoólicas) de 

acordo com os grupos genotípicos dos pacientes. Foi utilizado o teste T Student para 

comparar os valores médios dos domínios do SF-36, ST e FS entre os grupos 1 e 2. Os 

valores médios dos domínios do SF-36, ST e FS foram ajustados para idade e sexo. O 

nível de significância considerado foi de P≤ 0,05. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas utilizando o software SPSS (v. 16.0). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Características gerais dos pacientes  

 

Foram incluídos 79 pacientes com sobrecarga de ferro primária. Dois grupos 

genotípicos foram formados: grupo 1, pacientes com sobrecarga de ferro primária e 

genótipo homozigoto para p.Cys282Tyr (n=29); e grupo 2, pacientes com sobrecarga de 

ferro primária e outros genótipos: heterozigose composta para p.Cys282Tyr/p.His63Asp 

(n=11), heterozigose para p.Cys282Tyr (n=4), homozigose (n=12) ou heterozigose (n=9) 

para p.His63Asp, ou ausência de p.Cys282Tyr ou p.His63Asp (n=14). 

A Tabela 1 mostra as características gerais dos pacientes de acordo com o grupo 

genotípico. O grupo 1 apresentou menor porcentagem de homens (44,8%) e maior média 

de saturação de transferrina (86±19%) e ferritina sérica (1669±1209 ng/mL) comparado 

ao grupo 2 (84,0%, 71±12%, 1252±750 ng/mL; 0,001, <0,001, <0,001, respectivamente). 

 

Tabela 1 – Características gerais dos pacientes de acordo com o grupo genotípico 

 

 
Grupo 1*, 

n= 29  

Grupo 2**, 

n= 50  
P valor 

Gênero (homens), % 44,8 84,0 0,001 

Idade (anos), média ± DP 45 ± 12 49 ± 12 0,14 

Saturação de transferrina (%), média ± DP 86 ± 19 71 ± 12 <0,001 

Ferritina sérica (ng/mL), média ± DP 1669 ± 1209 1252 ± 750 <0,001 

Etnia auto declarada, %                        Branca 82,7 82,0  

                                                                 Parda 17,3 12,0 0,35 

                                                                 Outras 0 6,0  

Nível de escolaridade, %                                Universitário 62,1 68,0 
0,77 

                                                                  Outros 37,9 32,0 

Consumo de bebidas alcoólicas, %   Nunca 51,7 36,0  

                                                                  Ocasionalmente 44,8 54,0 0,30 

                                                                  Frequentemente 3,5 10,0  

 

*Grupo 1: pacientes com sobrecarga de ferro primária e genótipo homozigoto para p.Cys282Tyr. 
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**Grupo 2: pacientes com sobrecarga de ferro primária e outros genótipos: heterozigose composta 

para p.Cys282Tyr/p.His63Asp (n=11), heterozigose para p.Cys282Tyr (n=4), homozigose (n=12) 

ou heterozigose (n=9) para p.His63Asp, ou ausência de p.Cys282Tyr ou p.His63Asp (n=14). 
 

 

 

 

5.2 Escores dos domínios do SF-36 de acordo com os grupos genotípicos dos 

pacientes 

 

A Tabela 2 mostra os valores de média e desvio padrão dos domínios do 

questionário SF-36 de acordo com os grupos de pacientes. Foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos 1 e 2 em quatro domínios do SF-36: capacidade funcional 

(P=0,03), dor (P=0,03), vitalidade (P=0,02) e aspectos sociais (P=0,01). O grupo 1 

apresentou menores valores médios para estes quatro domínios em comparação ao grupo 

2. 

 

Tabela 2 – Valores de média (± desvio padrão) dos domínios do SF-36 de acordo com os 

grupos genotípicos dos pacientes 

Domínios do SF-36 Grupo 1*, n= 29  Grupo 2**, n= 50  P valor 

Capacidade funcional 78 ± 23 90 ± 14 0,03 

Aspectos físicos 75 ± 40 83 ± 31 0,36 

Dor 66 ± 25 78 ± 22 0,03 

Estado geral de saúde 62 ± 23 67 ± 14 0,41 

Vitalidade 53 ± 26 67 ± 18 0,02 

Aspectos sociais 69 ± 35 85 ± 17 0,01 

Aspectos emocionais 77 ± 34 82 ± 31 0,53 

Saúde mental 67 ± 24 74 ± 17 0,18 

 

*Grupo 1: pacientes com sobrecarga de ferro primária e genótipo homozigoto para p.Cys282Tyr. 

**Grupo 2: pacientes com sobrecarga de ferro primária e outros genótipos: heterozigose composta 

para p.Cys282Tyr/p.His63Asp (n=11), heterozigose para p.Cys282Tyr (n=4), homozigose (n=12) 

ou heterozigose (n=9) para p.His63Asp, ou ausência de p.Cys282Tyr ou p.His63Asp (n=14). 
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5.3 Escore do PHQ-9 de acordo com os grupos genotípicos dos pacientes 

 

A Tabela 3 mostra o escore do questionário PHQ9 de acordo com os grupos 

genotípicos dos pacientes. Foi observada diferença significativa entre os grupos na análise 

de categorias (P=0,01). No entanto, não foi encontrada diferença significativa entre os 

grupos na análise do escore total (P=0,19). 

 

Tabela 3 – Escore do PHQ-9 de acordo com os grupos genotípicos dos pacientes 

 

Escore PHQ-9 Grupo 1*, n= 29 Grupo 2**, n= 50 P valor 

0 - 4 (Não-mínimo), n, (%) 17 (58,6) 24 (48,0) 

0,01 
5 - 9 (Suave), n, (%) 4 (13,8) 21 (42,0) 

10 - 14 (Moderado) +  

15 - 19 (Moderadamente grave) + 

20 - 27 (Grave), n, (%) 

8 (27,6) 5 (10,0) 

 

Valor total, média (± desvio padrão) 5,97 ± 6,42 4,52 ± 3,39 0,19 

 

*Grupo 1: pacientes com sobrecarga de ferro primária e genótipo homozigoto para p.Cys282Tyr. 

**Grupo 2: pacientes com sobrecarga de ferro primária e outros genótipos: heterozigose composta 

para p.Cys282Tyr/p.His63Asp (n=11), heterozigose para p.Cys282Tyr (n=4), homozigose (n=12) 

ou heterozigose (n=9) para p.His63Asp, ou ausência de p.Cys282Tyr ou p.His63Asp (n=14). 

 

Classificação do PHQ9: 0 - 4: Não-mínimo (n=41), 5 - 9: Suave (n=25), somatória dos grupos 

mais graves (n=13), sendo: 10 - 14: Moderado (n=11), 15 - 19: Moderadamente grave (n=0), 20 

- 27: Grave (n=2). 
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5.4 Sinais e sintomas relatados pelos pacientes 

 

A Tabela 4 mostra os sinais e sintomas relatados pelos pacientes de acordo com 

os grupos genotípicos. O grupo 1 apresentou maiores frequências de sinais e sintomas em 

comparação ao grupo 2. 

 

Tabela 4 – Sinais e sintomas relatados pelos pacientes de acordo com os grupos 

genotípicos 

 

Sinais e sintomas *** 
Grupo 1*, 

n= 29 

Grupo 2**, 

n= 50 
P valor 

Dor nas articulações, n (%) 9 (31) 7 (14) 0,07 

Fraqueza, n (%) 8 (28) 12 (24) 0,72 

Unhas e cabelos quebradiços, n (%) 8 (28) 8 (16) 0,22 

Sonolência, n (%) 8 (28) 8 (16) 0,22 

Irritabilidade, n (%) 7 (24) 7 (14) 0,26 

Tontura, n (%) 6 (21) 4 (8) 0,16 

Dor de cabeça, n (%) 6 (21) 3 (6) 0,07 

Dor abdominal, n (%) 5 (17) 4 (8) 0,28 

Perda de peso, n (%) 4 (14) 5 (10) 0,72 

Sudorese, n (%) 4 (14) 3 (6) 0,41 

Fadiga, n (%) 3 (10) 5 (10) 1,00 

Palpitação, n (%) 3 (10) 3 (6) 0,66 

Obstipação e diarreia, n (%) 3 (10) 2 (4)  0,35 

Hiperpigmentação da pele, n (%) 2 (7) 4 (8) 1,00 

Problemas sexuais, n (%) 2 (7) 1 (2) 0,55 

 

*Grupo 1: pacientes com sobrecarga de ferro primária e genótipo homozigoto para p.Cys282Tyr. 

**Grupo 2: pacientes com sobrecarga de ferro primária e outros genótipos: heterozigose composta 

para p.Cys282Tyr/p.His63Asp (n=11), heterozigose para p.Cys282Tyr (n=4), homozigose (n=12) 

ou heterozigose (n=9) para p.His63Asp, ou ausência de p.Cys282Tyr ou p.His63Asp (n=14). 

 

***Foram mostrados os sinais e sintomas mais frequentes. 
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5.5 Criação do grupo brasileiro de hemocromatose hereditária (GBHH) e 

desenvolvimento do site 

 

O grupo brasileiro de hemocromatose hereditária (GBHH) foi criado como um 

grupo voluntário e sem fins lucrativos, composto por profissionais da saúde, pacientes, 

familiares e pessoas interessadas nas finalidades e nos objetivos do mesmo. O grupo foi 

criado com os seguintes objetivos: aumentar a informação sobre a HH; promover avanços 

e suporte para o diagnóstico e o tratamento da hemocromatose, além de melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes, auxiliar na prevenção do desenvolvimento da doença 

nos familiares dos pacientes; e possibilitar o desenvolvimento de pesquisas básicas e 

clínicas no contexto do metabolismo do ferro e da hemocromatose 51. 

O site do GBHH (Figura 2) foi criado e divulgado aos pacientes, familiares, 

população geral e profissionais da saúde. As páginas do site podem ser acessadas através 

do endereço eletrônico: http://www.hemocromatosehereditaria.com.br/ ou 

http://www.hemocromatosehereditaria.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hemocromatosehereditaria.com.br/
http://www.hemocromatosehereditaria.com/
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 FONTE: GBHH. 

 

Figura 2 - Página inicial do site do Grupo brasileiro de hemocromatose hereditária (GBHH). 
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5.6 Criação do material informativo e educativo sobre hemocromatose hereditária 

 

O material informativo e educativo (Apêndice C) foi criado e distribuído para 

todos os pacientes que participaram da pesquisa, seus familiares, profissionais da saúde e 

também distribuído em congressos. O conteúdo completo do material informativo pode 

ser acessado em:  http://www.hemocromatosehereditaria.com.br/artigos.php. 

 

5.7 Teste genético para hemocromatose hereditária 

 

Ao longo de todo o processo da pesquisa, diversas amostras de pacientes foram 

sequenciadas, contribuindo assim, para que pacientes que não tinham acesso ao teste 

genético conseguissem realizá-lo.  

Adicionalmente aos achados do presente estudo, identificamos uma mutação no 

gene HAMP em amostras de pacientes e o artigo com a descrição do caso foi publicado 

(Apêndice D) 52. 

  

http://www.hemocromatosehereditaria.com.br/artigos.php
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6 DISCUSSÃO 

 

A forma mais comum, bem definida e prevalente de HH é a relacionada ao gene 

HFE, associada à homozigose para a p.Cys282Tyr. No entanto, existem outros genótipos, 

que possuem menor penetrância para HH, e que são relativamente frequentes em 

pacientes com sobrecarga de ferro. Neste estudo, definimos o grupo 1 formado por 

pacientes portadores do genótipo homozigoto para a mutação p.Cys282Tyr e o grupo 2 

por pacientes portadores de outros genótipos. O grupo 1 apresentou valores mais baixos 

para quatro domínios (capacidade funcional, dor, vitalidade e aspectos sociais) em relação 

ao grupo 2. Portanto, os pacientes com homozigose p.Cys282Tyr apresentaram pior QV 

avaliada pelo SF-36, em comparação aos pacientes com sobrecarga de ferro sem o mesmo 

genótipo. Ambos os grupos de pacientes com sobrecarga de ferro necessitam de 

tratamento terapêutico, mas o conhecimento dessa relação entre o genótipo identificado 

e QV pode ser uma informação interessante para melhorar o atendimento clínico do 

paciente, incluindo aspectos físicos e sociais. 

Alguns estudos interessantes relataram o uso do SF-36 em pacientes com HH. 

Meiser et al., 2005, estudaram a diferença entre indivíduos clinicamente afetados e não 

afetados em uma clínica de hemocromatose na Austrália. Trinta participantes foram 

classificados como clinicamente afetados e sessenta e seis como clinicamente não 

afetados. Para todos os domínios do SF-36, os indivíduos clinicamente não afetados 

apresentaram valores mais elevados do que os indivíduos afetados 49.  

Van der Plas et al., 2007, investigaram pacientes da “Dutch liver patient 

association” divididos em cinco grupos: hemocromatose, hepatite viral, hepatite 

autoimune, hepatopatia colestática e outras doenças hepáticas. Eles mostraram que os 

pacientes com HH tinham escores significativamente menores no domínio dor corporal 
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em comparação com pacientes de outros grupos etiológicos. Além disso, os pacientes 

com HH apresentaram escores significativamente mais baixos no componente físico do 

que todos os outros grupos etiológicos, exceto em relação à hepatite autoimune 53.  

Graaff et al., 2016, utilizando o “Assessment of quality of life 4D instrument” 

(AQOL-4D), avaliaram 270 pacientes com HH na Austrália que completaram a pesquisa 

na internet. O questionário fornece um valor global de utilidade de estado de saúde em 

uma escala de -0,04 a 1,00. A utilidade média para os participantes com HH foi de 0,66, 

inferior à população australiana (0,81). Além disso, eles observaram que as fases 

sintomáticas de HH estavam associadas com menor utilidade do que as fases 

assintomáticas 54.  

Em contraste com os achados do presente estudo e com os estudos acima 

mencionados, Shaheen et al., 2003, recrutando 126 pacientes com HH de ambulatórios, 

demonstraram que indivíduos com HH relataram QV semelhante aos irmãos não afetados 

e à população em geral 46. 

No presente estudo, observou-se maior proporção de homens no grupo 2 em 

relação ao grupo 1. Isso pode estar relacionado com a proteção conhecida para a 

sobrecarga de ferro devido a menstruação e gestações, adicionadas à penetrância baixa 

associada a genótipos diferentes de p.Cys282Tyr em homozigose. Dado que a literatura 

tende a relatar piores condições de saúde em mulheres do que em homens, não se pode 

excluir uma possível influência da elevada porcentagem de mulheres no grupo 1 nas 

pontuações inferiores observadas. No entanto, foi possível identificar achados 

significativos realizando uma análise ajustada para as covariáveis idade e sexo. 

Além disso, o grupo 1 apresentou maiores valores médios de ST e FS comparados 

com o grupo 2. No entanto, os valores médios do grupo 2 também foram muito altos, em 
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comparação com os parâmetros de ferro na população geral. As diferenças observadas 

podem ser explicadas pela classificação de grupo baseada nos genótipos.  

A interpretação atual dos genótipos e sua influência na sobrecarga de ferro foram 

detalhadas pelas diretrizes da European molecular genetics quality network (EMQN): 

p.Cys282Tyr em homozigose é compatível com HH relacionada ao HFE na presença de 

evidências documentadas de sobrecarga de ferro; pacientes com heterozigose composta 

p.Cys282Tyr / p.His63Asp podem estar em risco de desenvolver sobrecarga de ferro 

ligeira a moderada, em associação a fatores de comorbidade (síndrome metabólica ou 

alcoolismo crônico); portadores das alterações p.Cys282Tyr em heterozigose, 

homozigose para p.His63Asp, e heterozigose para p.His63Asp não possuem maior risco 

de desenvolver HH relacionada ao HFE; e finalmente, o teste para a variante p.Ser65Cys 

não é recomendado 55. 

  A diferença significativa entre os grupos para o questionário PHQ9 na análise por 

categorias pode ser devido ao grupo 2 possuir maior proporção de homens, comparados 

ao grupo 1, que, segundo a literatura, possuem menor frequência de depressão. Além 

disso, nosso número amostral foi limitado para gerar hipóteses mais robustas. 

Em relação à utilização dos questionários de QV na prática clínica, Higginson et 

al., 2001 consideram que o uso auxilia para que os tratamentos, intervenções e avaliações 

realizadas se concentrem no paciente e não somente na doença que ele possui 56. Além 

disso, outro ponto importante e benéfico em relação à utilização da avaliação da QVRS é 

o impacto na comunicação médico-paciente, possibilitando ao médico estar mais apto a 

adaptar as intervenções de acordo com as necessidades específicas dos pacientes 57, 58. 

No presente estudo, a criação do GBHH possibilitou a realização de duas reuniões 

com os participantes, onde ocorreram apresentações sobre o contexto do metabolismo do 

ferro e HH, além de permitir discussões sobre o andamento do grupo, do presente e de 
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futuros estudos. O desenvolvimento do site possibilitou recebermos o cadastro de 

centenas de pessoas interessadas no assunto, tais como: pacientes, familiares, estudantes, 

profissionais de saúde, entre outros, permitindo a criação de um banco de dados com 

todos os cadastros dos mesmos para posterior contato. Realizamos contato com grande 

parte das pessoas cadastradas, enviamos o material informativo, orientamos para que 

buscassem ajuda médica, quando necessária.  

Com a vida moderna e a facilidade de acesso aos conteúdos pela internet, cada 

vez mais é necessário que as pessoas que buscam informações, tenham um material 

seguro para consulta, além de receberem orientação para procurar ajuda médica. Dessa 

forma, a utilização da internet para divulgação de conhecimentos sobre a doença, 

distribuição do material educativo e cadastro de pacientes foi muito positiva no presente 

estudo. 

 

6.1 Limitações do estudo 

 

Em primeiro lugar, o exame de ressonância magnética não foi realizado para a 

quantificação da sobrecarga de ferro. Entretanto, os critérios de inclusão que combinaram 

FS e ST junto com os critérios de exclusão, quase eliminando a interferência das causas 

secundárias, favorecem fortemente o diagnóstico de sobrecarga de ferro primária em toda 

a coorte. Em segundo lugar, testamos apenas as principais mutações no gene HFE, 

portanto, não podemos excluir a presença de outras mutações nos genes HFE, HJV (HH 

tipo 2A), HAMP (HH tipo 2B), TFR2 (HH tipo 3) e SLC40A1 (tipo 4B). No entanto, 

pacientes com perfil de hemocromatose juvenil não foram incluídos na casuística, pois 

apresentavam gravidade significativamente diferente dos demais grupos. Em terceiro 

lugar, o questionário foi aplicado em diferentes momentos da vida do paciente (no 
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diagnóstico, durante ou após o tratamento). Finalmente, as diferenças dos domínios não 

puderam ser relacionadas às diferenças numéricas dos sinais e sintomas. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Os pacientes que possuem o genótipo homozigoto para p.Cys282Tyr 

apresentaram pior QV avaliada pelo questionário SF-36, em comparação com pacientes 

com sobrecarga de ferro primária, que não possuem o mesmo genótipo. A informação 

desta relação entre os genótipos e QV pode ser útil no manejo geral de pacientes com 

suspeita de HH. 

Apesar de identificarmos diferença significativa entre os grupos para o 

questionário PHQ9, na análise por categorias, não foi possível elaborar hipóteses 

consistentes. 

As elaborações do GBHH, do material informativo e do site foram de grande 

importância e utilidade, possibilitando acessos aos conteúdos relacionados à HH, 

aumentando a informação e educação em saúde neste cenário. Dessa forma, pesquisas 

que contribuam com informação e disseminação do conhecimento, esclarecimento de 

dúvidas e avaliação de outros aspectos, que não somente os biológicos, são de grande 

importância para a vida dos pacientes no contexto geral. 
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8 ANEXO A - QUESTIONÁRIOS 

 

QUESTIONÁRIO DADOS GERAIS 

 

Nome: ______________________________________________________________________ 

 

Telefone: ___________________                               E-mail: __________________________ 

 

Data de nascimento: ___/___/_____                          Idade (anos): __________ 

 

Gênero: (  ) feminino      (  ) masculino 

 

Raça/cor auto-declarada: (  ) branca         (  ) preta            (  ) parda           (  ) amarela/oriental 

 

Estado civil: (  ) solteiro       (  ) casado              (  ) viúvo              (  ) união estável 

 

Nacionalidade: ________________                        Naturalidade: ________________ 

 

Descendência Paterna: ________________           Materna: ________________ 

 

Ocupação: (  ) desempregado                              (   ) outra: ________________ 

 

Condição econômica: (  ) Classe baixa     (  ) Classe média     (  ) Classe Alta     (  ) Outra 

 

Escolaridade:  

(  ) Primeiro grau incompleto                            (  ) Primeiro grau completo                                         

(  ) Segundo grau incompleto                            (  ) Segundo grau completo                                         

(  ) Superior incompleto                                    (  ) Superior completo 

 

 Histórico Transfusional: 

Já recebeu transfusão sanguínea? (  ) Não      (  ) Sim      Quantas vezes? ________________ 

 

 Histórico médico: 

 

Possui outras doenças?   (  ) Não      (  ) Sim        Quais? ______________________________ 

 

 Uso de medicamentos: 

 

Medicamento contendo ferro:  

(  ) Não                               (  ) Sim, <6 meses      

(  ) Sim, de 6-12 meses       (  ) Sim, >1ano 

 

Uso de outros medicamentos: (  ) Não    (  ) Sim         Quais? __________________________ 

 

 Consumo de tóxicos: 

 

Fumo: (  ) Não     (  ) Sim 

 

Quantidade de cigarros por dia: (  ) 1-5     (  ) 6-10    (  ) 11-15    (  ) 15-20    (  ) >21 

 

Bebidas alcoólicas: (  ) Não        (  ) Ocasionalmente         (  ) Frequentemente 

 

Outras drogas: (  ) Não     (  ) Sim         Qual? __________ 
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 Antecedentes familiares: 

 

Pai com alguma doença:         (  ) Não        (  ) Sim       Qual? ___________ 

 

Mãe com alguma doença:       (  ) Não        (  ) Sim       Qual? ___________ 

 

Irmãos com alguma doença:   (  ) Não        (  ) Sim       Qual? ___________ 

 

Familiares faleceram devido a alguma doença: (  ) Não        (  ) Sim       Qual? ___________ 

 

 

 

PERCEPÇÃO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 47, 59 

 

(Mediante resultado do teste genético) 

 

 

1- Antes de fazer o teste, considerava meu estado de saúde como: 

 

 Muito ruim 

 Ruim 

 Razoável 

 Bom 

 Muito Bom 

 

2- Depois de receber o resultado do teste, eu considero o meu estado de saúde como: 

 

 Muito pior 

 Pior 

 Inalterado 

 Melhor 

 Muito melhor 

 

3- Quando eu me comparo com outras pessoas da mesma idade e sexo, eu acredito que meu 

risco de desenvolver doenças será: 
 

 Muito maior 

 Maior 

 Inalterado 

 Menor 

 Muito menor 

 

4- Minha qualidade de vida foi reduzida após receber o resultado do teste: 
 

 Discordo completamente 

 Discordo 

 Sou neutro 

 Concordo 

 Concordo plenamente 
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 Reações comportamentais sobre o resultado do teste: 

 

 

5- Foi desagradável receber o resultado do teste: 

 

 Discordo completamente 

 Discordo 

 Sou neutro 

 Concordo 

 Concordo plenamente 

 

6- Eu não desejo saber minha predisposição para a doença: 
 

 Discordo completamente 

 Discordo 

 Sou neutro 

 Concordo 

 Concordo plenamente 

 

7- Estou preocupado com o meu futuro por causa do resultado do teste: 
 

 Discordo completamente 

 Discordo 

 Sou neutro 

 Concordo 

 Concordo plenamente 

 

8- Estou preocupado com o futuro dos meus filhos por causa do resultado do teste:  

 

 Discordo completamente 

 Discordo 

 Sou neutro 

 Concordo 

 Concordo plenamente 

 

9- Se eu tivesse recebido o resultado do teste antes, isso teria afetado meu desejo de ter filhos:  
 

 Discordo completamente 

 Discordo 

 Sou neutro 

 Concordo 

 Concordo plenamente 

 

10- Os resultados do teste não me afetaram: 
 

 Discordo completamente 

 Discordo 

 Sou neutro 

 Concordo 

 Concordo plenamente 
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 Reações emocionais às informações (ao receber o teste): 

 

11- Surpreendido:  

 

 Frequentemente                      

 Ocasionalmente                      

 Às vezes 

 Raramente                

 De modo nenhum 

 

12- Feliz: 

 

 Frequentemente                      

 Ocasionalmente                      

 Às vezes 

 Raramente                

 De modo nenhum 

 

13- Infeliz: 

 

 Frequentemente                      

 Ocasionalmente                      

 Às vezes 

 Raramente                

 De modo nenhum 

 

14- Preocupado: 

 

 Frequentemente                      

 Ocasionalmente                      

 Às vezes 

 Raramente                

 De modo nenhum 

 

15- Aliviado: 

 

 Frequentemente                      

 Ocasionalmente                      

 Às vezes 

 Raramente                

 De modo nenhum 

 

16- Deprimido: 

 

 Frequentemente                      

 Ocasionalmente                      

 Às vezes 

 Raramente                

 De modo nenhum 
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 Atitudes após o resultado: 

 

17-Após receber o resultado do teste, eu decidi: 
 

 Não fazer nada 

 Participar de um controle regular e/ou tratamento com o médico 

 

 

 Sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento: 
 

18- Você foi diagnosticado por um médico ou profissional da saúde? 
 

 Sim 

 Não 

 

19- Qual a especialidade do médico que diagnosticou a doença? 
 

 Clínico geral 

 Hematologista 

 Gastroenterologista 

 Hepatologista 

 Outro                       Qual? _________________ 

 

20- Você realizou o teste genético para Hemocromatose Hereditária? 
 

 Sim 

 Não 

 

21- O teste genético foi realizado: 

 

 Após o diagnóstico de sobrecarga de ferro 

 Para confirmar o diagnóstico 

 

22- Quanto tempo decorrido a partir da sobrecarga de ferro até o médico ou profissional da 

saúde solicitar o teste genético e chegar ao diagnóstico? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

23- Quais sinais e sintomas você apresentou? 

 

Palidez Fraqueza Icterícia Sudorese Febre 

Palpitação Dispneia Ortopneia Edema mmii Úlcera 

Anorexia Perda de peso Cefaléia Tontura Irritabilidade 

Sonolência Dor abdominal Náuseas Vômitos Epigastralgia 

Cabelos e unhas 

quebradiços 

Empachamento 

pós-prandial 

Obstipação 

/diarreia 

Hematêmese 

melena 
Enteroragia 

Linfadenomegalia Hepatomegalia Esplenomegalia Cardiomegalia Icc 

Cálculo biliar Colecistectomia Esplenectomia   

Outros: 
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24- Quando descobriu que tinha ferro aumentado no organismo? E quando teve o resultado 

do exame genético?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

25- Trata-se desde a descoberta? Atualmente, você faz algum tratamento para 

Hemocromatose hereditária? Qual? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

26- Você sente que sua qualidade de vida melhorou após este tratamento? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elsass P, et al., 2008; Mainous AG, et al., 2012) 
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VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA - SF-36 

 

  

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

2- Comparado há um ano atrás, como você diria que sua saúde em geral está hoje? 

 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um 

dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste 

caso, quando?  

 

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta um 

pouco 

Não, não dificulta 

de modo algum 

a) Atividades Rigorosas, 

que exigem muito esforço, 

tais como correr, levantar 

objetos pesados, participar 

em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, 

tais como mover uma mesa, 

passar aspirador de pó, 

jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar 

mantimentos 
1 2 3 

d) Subir vários lances de 

escada 
1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou 

dobrar-se 
1 2 3 

g) Andar mais de 1 

quilômetro 
1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física? 

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho 

ou a outras atividades? 
1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
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c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. 

necessitou de um esforço extra). 
1 2 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional (como 

se sentir deprimido ou ansioso)?  

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho 

ou a outras atividades? 
1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como 

geralmente faz. 
1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 

(incluindo o trabalho dentro de casa)? 

 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante 

as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta que mais se aproxime 

de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 

 
Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo 

você tem se 

sentindo cheio de 

vigor, de vontade, 

de força? 

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo 

você tem se sentido 

uma pessoa muito 

nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo 

você tem se sentido 

tão deprimido que 

1 2 3 4 5 6 
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nada pode anima-

lo? 

d) Quanto tempo 

você tem se sentido 

calmo ou tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo 

você tem se sentido 

com muita energia? 

1 2 3 4 5 

 

 

6 

 

f) Quanto tempo 

você tem se sentido 

desanimado ou 

abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo 

você tem se sentido 

esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo 

você tem se sentido 

uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo 

você tem se sentido 

cansado? 

1 2 3 4 5 6 

 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto tempo sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

 

Todo 

Tempo 

A maior parte 

do tempo 

Alguma parte  

do tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte  

do tempo 

1 2 3 4 5 

 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 

 
Definitivamente 

verdadeiro 

A  

maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitivamente 

falso 

a) Eu costumo 

adoecer um pouco 

mais facilmente que 

as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão 

saudável quanto 

qualquer pessoa que 

eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a 

minha saúde vai 

piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 
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INFORMAÇÕES SOBRE HEMOCROMATOSE HEREDITÁRIA 

 

 

1 - Recebi informações suficientes sobre a doença desde que fui diagnosticado: 

 

 Discordo completamente 

 Discordo 

 Sou neutro 

 Concordo 

 Concordo plenamente 

 

 

2 – Quais conteúdos você sentiu falta? 

 

 Informações sobre a doença 

 Diagnóstico 

 Tratamentos  

 Outros                   Quais? ___________________ 

 N/A 

 

 

3 – Qual o melhor tipo de material informativo/educativo? 

 

 Panfletos 

 Internet (sites, material online) 

 Revistas / Jornais 

 Televisão 

 Outros                  Quais? ___________________ 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

 

1- Você ficou satisfeito com a sua participação neste estudo? 

 

 Satisfeito         Insatisfeito 

 

 

2- Eu me sinto confortável com a forma como a investigação foi realizada: 

 

 Discordo completamente 

 Discordo 

 Sou neutro 

 Concordo 

 Concordo plenamente 

 

 

3- Fiquei satisfeito com a explicação que eu recebi e a possibilidade de receber mais 

informações: 

 

 Discordo completamente 

 Discordo 

 Sou neutro 

 Concordo 

 Concordo plenamente 

 

 

4- O material disponibilizado foi útil? 

 

 Sim           Não 

 

 

5- É possível melhorar o material disponibilizado? De que forma? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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