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RESUMO 

OBJETIVOS: Objetivou-se elaborar e desenvolver evidências de validade de instrumento de 

avaliação da qualidade de vida de indivíduos acometidos por doença de Chagas. MÉTODOS: 

Trata-se de estudo metodológico, de natureza qualiquantitativa, amparado em três tipos de 

procedimentos: teóricos, experimentais e analíticos. Promoveu-se fundamentação teórica para 

construção do instrumento a partir da realização de revisão bibliográfica, da verificação de 

instrumentos de avaliação semelhantes e da coleta de itens junto à pacientes acometidos pela 

doença. A versão preliminar do teste foi avaliada quanto à semântica por grupos distintos de 

indivíduos e quanto ao conteúdo por um conjunto de especialistas na área em dois ciclos de 

análise. Os dados foram tabulados com o auxílio do software IBM SPSS Statistics, por meio 

do qual foram gerados o Índice de Validade de Conteúdo  e o Índice de Kappa. 

RESULTADOS: Na validação semântica, 37 indicadores sofreram modificações para 

facilitar a compreensão pelo público-alvo. Como resultado da Técnica Delphi, 25 itens foram 

alterados para o aperfeiçoamento do instrumento. Foi verificado Índice de Validade de 

Conteúdo acima de 0,80 em todos os critérios avaliados em cada domínio, sugerindo 

adequabilidade do modelo, e Índice de Kappa de 0,90 em todos os aspectos tratados por 

dimensão, evidenciando concordância quase perfeita. A versão final do questionário proposto, 

denominada Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida de Indivíduos Acometidos por 

Doença de Chagas (QualiChagas), foi composta por um conjunto de 57 itens distribuídos em 

4 (quatro) dimensões: identificação, domínio físico, domínio psicológico e domínio social. 

CONCLUSÕES: Dada a concordância do processo de elaboração e avaliação do instrumento 

mediante os métodos propostos pela literatura e a expressão de padrões psicométricos 

satisfatórios, considera-se que o instrumento apresenta-se adequadamente validado quanto às 

etapas pretendidas, o que indica que este pode ser aplicado como uma ferramenta útil para o 

monitoramento e avaliação da qualidade de vida de indivíduos portadores de doença de 

Chagas.   

PALAVRAS-CHAVE: Doença de Chagas, Estudos de Validação como Assunto, Inquéritos 

e Questionários, Qualidade de Vida.  
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1 INTRODUÇÃO 

Classificada como uma das 17 doenças tropicais negligenciadas listadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (DNDi, 2015), a doença de Chagas, transmitida pelo 

protozoário Trypanosoma cruzi (Chagas, 1909), apresenta significativa distribuição no 

mundo,  estendendo-se,  no  continente  americano,  desde  o  sul  dos  Estados  Unidos  até  a 

Argentina (Dias, 2007).  

Na América Latina, a doença de Chagas evidencia-se como a endemia de maior 

impacto sobre a morbimortalidade, expressando-se em um grupo de 21 países, onde estima-se 

que atinja entre 5 a 6 milhões de pessoas, das quais menos de 1% recebem tratamento e 

aproximadamente sete mil evoluem para óbito anualmente (DNDi, 2015).  

No Brasil, destaca-se dentre as doenças crônicas, acometendo cerca de 1,2 milhão de 

indivíduos (WHO, 2015), configurando-se como a quarta causa de morte entre as doenças 

infecto-parasitárias nas faixas etárias acima dos 45 anos (Andreollo; Malafaia, 2009).  

Na mensuração dos impactos da doença de Chagas, a literatura revela desde os altos 

custos (Dias; Coura, 1997; Briceño-León; Galván, 2007; Dias, 2001) até problemas médico-

sociais, culturais e trabalhistas (Dias, 2007; Briceño-León; Galván, 2007; Dias, 2001).  

Em relação à qualidade de vida dos portadores, são reportadas condições de  

enfrentamento que remontam aos domínios físico, psicológico e social (Cavalcanti; 

Nascimento; Alchieri; Andrade, 2017). Tratando-se de uma doença de longa duração e 

complexidade, com manifestações clínicas diversas (Ballester-Gil; Stotz; Hasslocher-Moreno; 

Azevedo; Araújo-Jorge, 2008) e imprevisíveis (Uchôa; Firmo; Dias; Pereira; Gontijo, 2002), a 

doença de Chagas gera perdas cognitivas e lesões extensas em diferentes órgãos (Chagas, 

1909), podendo ser incapacitante e debilitante (Ballester-Gil; Stotz; Hasslocher-Moreno; 

Azevedo; Araújo-Jorge, 2008), bem como reduzir a sobrevida dos acometidos (Chagas, 

1909). Além disso, a consciência de portar uma condição grave geralmente associada à morte 

súbita instiga sentimentos de angústia (Magnani; Oliveira; Gontijo, 2007), temor, redução da 

autoestima, estigma quanto à doença (Araújo; Andó; Cassarotti; Mota; Borges; Gomes, 2000), 

depressão, insegurança (Uchôa; Firmo; Dias; Pereira; Gontijo, 2002), impotência diante da 

impossibilidade de detenção (Hueb; Loureira, 2005) e dependência (Gomes; Santos; Lima; 

Barbosa; Teles, 2012), provocando prejuízos na convivência familiar e social (Araújo; Andó; 

Cassarotti; Mota; Borges; Gomes, 2000), tendo o indivíduo que enfrentar, por vezes, situações 

de rechaço, marginalização, indiferença ou atitudes de superproteção partidas dos indivíduos 

mais próximos (Hueb; Loureira, 2005).  
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Mediante esse contexto de perdas, o controle e tratamento da doença de Chagas 

tornaram-se prioridades para a OMS (WHO, 2007), sugerindo o desenvolvimento de novas 

estratégias para o monitoramento da doença, no intuito de promover a melhoria da qualidade 

de vida dos pacientes (OPAS, 2006).  

Entretanto, embora estabelecida a relação entre as manifestações resultantes da 

infecção chagásica e a interferência destas na satisfação das necessidades básicas (Gomes; 

Santos; Lima; Barbosa; Teles, 2012; Oliveira; Gomes; Casarin; Siqueira, 2010) e na qualidade 

de vida dos indivíduos acometidos (Araújo; Andó; Cassarotti; Mota; Borges; Gomes, 2000) e  

a imprescindibilidade de avaliação das condições de vida destes (Oliveira; Gomes; Casarin; 

Siqueira, 2010), à verificação bibliográfica aponta-se a inexistência de instrumentos de 

mensuração da qualidade de vida relativa a este público (Cavalcanti; Nascimento; Alchieri; 

Andrade, 2017), ainda que se visualize representativo número de sujeitos nesta condição 

(Azevedo; Silva; Tomasi; Quevedo, 2013),  o que propõe a urgência da elaboração de 

instrumentos específicos para a avaliação da qualidade de vida dos portadores de doença de 

Chagas (Magnani; Oliveira; Gontijo, 2007; Cavalcanti; Nascimento; Alchieri; Andrade, 

2017), assumindo-se que o conhecimento a respeito da vivência particular deste grupo de 

sujeitos pode subsidiar estratégias para um cuidado direcionado e com maior eficiência  

(Oliveira; Gomes; Casarin; Siqueira, 2010).  
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1.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1.1 Doença de Chagas 

 

1.1.1.1 Breve histórico da doença de Chagas  

 

Achados de paleoparasitologia, com base em estudos que recuperaram o DNA de 

múmias humanas, sugerem que a doença de Chagas aflige o homem há cerca de 9000 anos 

(Aufderheide et al., 2004). Possivelmente, em suas expedições pela América do Sul, em 1835, 

Charles Darwin teria contraído a infecção chagásica, conforme evidenciam as descrições 

sobre sintomas apresentados por este, após o contato com o triatomíneo (Bernstein, 1984).  

Entretanto, a descoberta da doença remete ao ano de 1909, por Carlos Justiniano 

Ribeiro Chagas, durante expedição à cidade de Lassance, interior do Estado de Minas Gerais 

(Malafaia; Rodrigues, 2010). Ao investigar o material coletado do intestino de triatomíneos, 

Carlos Chagas teria emitido exemplares da espécie para o Instituto Oswaldo Cruz, no intuito 

de infectar animais experimentais. No sangue dos animais contaminados detectou-se um 

parasito até então não identificado, o qual denominou-se de Trypanosoma cruzi, em alusão a 

Oswaldo Cruz. Posteriormente, a caracterização da doença em hospedeiros humanos viria a 

ser verificada no sangue de Berenice, uma criança de dois anos de idade, com apresentação de 

quadro febril agudo. No mesmo ano, Chagas difundiria os resultados dos seus achados, 

intitulando a doença como “nova tripanossomíase humana” (Chagas, 1909). 

Originalmente, a distribuição espacial da doença de Chagas se restringia a áreas rurais 

de ínfimo desenvolvimento social, com ênfase nos países da América Latina (Coura Jr, 

Albajar-Viñas, 2010). Posteriormente, com o advento da globalização, a mesma teria se 

alastrado também por países não endêmicos (Requena-Méndez et al., 2015; Moncayo; 

Silveira, 2009), principalmente Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, Suíça, Itália, Japão 

e países emergentes da Ásia e da Austrália (Schumins, 2007), em virtude do deslocamento e 

migração internacional vigorosa de indivíduos latino-americanos infectados (Requena-

Méndez et al., 2015; Moncayo; Silveira, 2009; Gonzalez-Granado; Rojo-Conejo; Ruiz-

Contreras; Gonzalez-Tomé, 2009). 

No Brasil, o controle definitivo da doença de Chagas ainda se apresenta como um 

desafio. Na década de 1970, o empenho e as pressões políticas e sociais em atos organizados 

de campanhas para o monitoramento da doença foram incisivos, intensificando-se no ano de 
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1991, em decorrência do desenvolvimento das Iniciativas Subregionais de Controle da 

Doença de Chagas conduzidas pelos Países do Cone Sul (Schmunis, 2007). Neste intento, 

medidas sistemáticas de controle do vetor e da transmissão por via transfusional, com 

vigilância dos bancos de sangue, provocaram representativa redução da incidência nacional e, 

em junho de 2006, o Brasil conquistou o patamar de eliminação da transmissão da infecção 

chagásica pelo vetor silvestre Triatoma infestans, mediante certificação omitida pela OMS 

(OPAS, 2007). Contudo, esta certificação não representou a erradicação da doença, uma vez 

que surtos isolados acometem diferentes estados brasileiros e os registros de casos agudos de 

caráter esporádico ainda continuam vigentes (Schmunis, 2007), sobressaindo-se a 

contaminação oral frente ao maior controle das vias de transmissão vetorial e transfusional 

(Pinto; Valente SA; Valente VC, 2004; Xavier; Sousa; Viñas; Junqueira; Bóia; Coura JR, 

2006). 

   

1.1.1.2 Clínica e terapêutica da doença de Chagas 

 

Decorrida a infecção inicial, o período de incubação da doença de Chagas pode variar 

em virtude da carga do inóculo e da via de transmissão (Pinto; Valente AS; Valente VC; 

Ferreira Júnior; Coura Jr, 2008; Dias et al., 2008), de maneira que o surgimento dos sintomas 

pode ocorrer entre 1 e 2 semanas após a contaminação (Pinto; Ferreira; Valente VC, Harada; 

Valente SA, 2009). 

Geralmente, a fase aguda da doença perdura de 4 a 8 semanas (WHO, 2002) e pode 

passar despercebida pela manifestação oligossintomática (Dias, 1990; Pinto; Valente AS; 

Valente; Ferreira Júnior; Coura Jr, 2008). O panorama clínico pode se assemelhar a outros 

casos de miocardite, com surgimento de febre, esplenomegalia, hepatomegalia, 

linfoadenodopatia, edema e taquicardia sinusal (Amato Neto; Yasuda; Amato, 1997; Pinto; 

Valente AS; Valente; Ferreira Júnior; Coura Jr, 2008). Também pode ser observada 

inflamação no local através do qual os parasitos adentraram a pele. Caso este corresponda à 

região ocular, pode haver manifestação de conjuntivite associada a edema palpebral unilateral 

e adenopatia satélite preauricular (Sinal de Romaña) (Brasil, 2005), o qual acomete cerca de 

10% dos sujeitos infectados (Amato Neto; Yasuda; Amato, 1997) e é considerado importante 

marcador para detecção da fase aguda da doença (Brasil, 2005).  

Em caso de suspeita, preconiza-se que se realizem exames parasitológicos, pois a 

parasitemia nesta fase apresenta-se elevada (Chiari; Galvão, 1997; Ostermeyer; Castro, 1997). 
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A pesquisa a fresco de tripanossomatídeos, realizada em paciente febril nos primeiros 30 dias 

do início da sintomatologia (Brasil, 2013), é considerada a alternativa mais indicada devido à 

execução rápida e simples, oferecendo alta sensibilidade (Brasil, 2013; Brasil, 2009).  

Com o declínio dos sinais e sintomas, o indivíduo adentra a fase crônica da doença 

(Brasil, 2009). Neste período, o diagnóstico torna-se altamente complexo em virtude da baixa 

parasitemia (Ostermeyer; Castro, 1997; Camargo; Takeda, 1979) e os métodos pa rasitológicos 

convencionais apresentam baixa sensibilidade (Brasil, 2013; Brasil, 2009). Desta forma, o 

diagnóstico se baseia em técnicas sorológicas, as quais identificam a presença de anticorpos 

IgG anti-T.cruzi (Camargo; Takeda, Gomes, 1979; Gomes; Lorena, Luquetti, 2009), com a 

apropriação de pelo menos dois ensaios realizados por meio de técnicas e princípios diferentes 

(Ostermayer; Castro, 1997), entre os quais o imunoensaio enzimático (ELISA), o ensaio de 

hemaglutinação indireta (HAI) e a imunofluorescência indireta (IFI) (Camargo; Takeda, 1979; 

Ostermayer; Castro, 1997; Meira; Galvão; Gontijo; Machado-Coelho; Norris; Chiari, 2002; 

Pereira-Chioccola; Fragata Filho; Levy; Rodrigues; Shenckman, 2003), de maneira que a 

confirmação da condição chagásica ocorre quando os resultados de pelo menos dois testes são 

reagentes (Brasil, 2013; Gomes, Lorena, Luquetti, 2009).  

 Na fase crônica da doença, quatro situações clínicas podem evoluir: a forma 

indeterminada, a forma cardíaca, a forma digestiva e a forma cardiodigestiva (com 

acometimento cardíaco e digestivo simultâneos) (American College of Cardiology, 2005).  

A forma crônica indeterminada (FCI), descrita pelo próprio Carlos Chagas como 

“ausência das síndromes clínicas predominantes da moléstia” (Chagas, 1916), representa 

particular importância por ser a forma clínica de maior prevalência (Macêdo, 1997; Macêdo, 

1999), correspondendo a cerca de 50% dos sujeitos acometidos (Ribeiro; Rocha, 1998), além 

de apresentar caráter benigno (Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 1985; Dias, 1989; 

Brasil, 2005; Macêdo, 1997; Macêdo, 1999). São classificados como portadores desta forma 

todos os indivíduos em fase crônica com exames sorológicos e/ou parasitológicos reativos 

para T. cruzi que não apresentam sinais e/ou sintomas de comprometimento dos sistemas 

circulatório e digestivo, além de resultados de eletrocardiograma convencional e estudos 

radiológicos de tórax, esôfago e cólon normais (Sociedade Brasileira de Medicina Tropic al, 

1985; Dias, 1989).  

Entretanto, este quadro pode prolongar-se por toda a vida (Ribeiro; Rocha, 1998; 

Marin-Neto; Rassi Jr; Maciel; Simões; Schmidt, 2010), mediante condição de equilíbrio 

imunológico entre o parasito e o hospedeiro (Marin-Neto; Rassi Jr; Maciel; Simões; Schmidt, 

2010), ou o indivíduo infectado pode evoluir tardiamente (Ribeiro; Rocha, 1998), quando, por 
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volta dos 30-40 anos após a apresentação dos sintomas iniciais (Coura Jr; de Abreu; Pereira; 

Willcox, 1985), poderão se estabelecer as formas cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva 

(Ribeiro; Rocha, 1998), com destaque para a apresentação cardíaca, a qual corresponderá a 

uma fração de cerca de 30-40% dos indivíduos infectados (Brasil, 2014; Brasil, 2009), 

reafirmando observação realizada por Carlos Chagas ao mencionar que, embora não 

demonstrem sintomatologia, os sujeitos que se encontram na fase indeterminada da doença 

podem ser classificados como “cardíacos potenciais” (Chagas, 1916).  

 O desenvolvimento gradual de alterações eletrocardiográficas marca o início da forma 

cardíaca (Dias; Kloetzel, 1968), caracterizando a cardiopatia chagásica crônica (CCC), a qual 

é classificada como a forma clínica sintomática mais prevalente da doença (Coura; Dias, 

2009). A esta condição se atribui elevada morbimortalidade e grande impacto social e 

médico-trabalhista (Coura; Dias, 2009), sendo descrita como “a doença por excelência das 

alterações do ritmo e, especialmente, do pulso lento”, dada a frequência desses distúrbios 

maior que em qualquer outro tipo de cardiopatia (Chagas; Villela, 1922). Dentre as 

características da CCC, evidenciam-se o caráter inflamatório e fibrosante (Chagas; Villela, 

1922; Lopes; Chapadeiro, 1997), a provocação de arritmias ventriculares complexas 

concomitantes a distúrbios da formação e condução do estímulo elétrico atrioventricular e 

intraventricular, elevada incidência de morte súbita e de ocorrência de tromboembolias, 

disfunção ventricular direita e aneurismas ventriculares (Chagas; Villela, 1922), se instalando, 

frequentemente, quadros de miocardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca congestiva (ICC) 

(Brasil, 2009). 

 A forma digestiva, por sua vez, prevalente em 10% dos casos crônicos (Brasil, 2009), 

configura-se por alterações quanto à secreção, motilidade e absorção (Lopes; Chapadeiro, 

1997) e pelo acometimento do esôfago e/ou do intestino grosso, desencadeando o 

aparecimento do megaesôfago e do megacólon, respectivamente (Rezende, 1959; Lopes; 

Chapadeiro, 1997). Os sintomas, em grande parte, se manifestam de maneira inespe cífica, 

discreta e, por consequência, imperceptível (Brasil, 2005). Predominantemente caracterizam-

se por disfagia e constipação, provenientes de alterações do megaesôfago e do megacólon 

(Rezende, 1959).  

 Na condição de fase aguda, os casos de doença de Chagas têm indicação de tratamento 

específico imediato, no intuito de cura sorológica (Pinto et al., 2013; Pinto; Ferreira Jr; 

Valente; Harada; Valente, 2009), a qual pode alcançar índices superiores a 50% dos pacientes 

tratados (Cançado, 1997). Em contrapartida, a eficácia do tratamento etiológico na fase 

crônica tardia ainda suscita controvérsias (Ianni; Mady, 1998), uma vez que, via de regra, não 
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há possibilidade de chance de cura, ainda que casos isolados de êxito terapêutico na Costa 

Rica, Uruguai e Brasil tenham sido registrados (Brasil, S.d.). Contudo, acredita-se que o 

tratamento específico neste momento da evolução da doença pode intervir positivamente no 

prognóstico e na inibição do quadro clínico pela supressão da parasitemia (Coura; Borges-

Pereira, 2011), evitando ou protelando o aparecimento de formas clínicas sintomáticas 

(Gontijo; Galvão; Eloi-Santos, 2009). 

Nos dias vigentes, há apenas duas opções de medicamentos comprovadamente 

parasiticidas -o nifurtimox e o benzonidazol- (Andrade et al., 1996; Fabbro; Streiger; Arias; 

Bizai; del Barco; Amicone, 2007; Souza Júnior; Coelho; Fonteles; Oliveira, 2009) e, no 

Brasil, somente um -o benzonidazol- (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2011), o que 

reafirma a negligência da indústria farmacêutica na formulação de novos fármacos durante 

várias décadas (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2011; Souza Júnior; Coelho; Fonteles; 

Oliveira, 2009). Ademais, outras problemáticas ainda se apresentam, como o 

desenvolvimento de quadro de toxicidade e o enfrentamento de efeitos colaterais provenientes 

do uso desses medicamentos (Brasil, 2005), bem como a incerteza sobre o efeito definitivo do 

tratamento parasiticida sobre a história natural da doença, pela inexistência de critérios 

clínicos exatos (Brasil, S.d.) e técnicas laboratoriais que garantam a extirpação do parasito e 

proponham a cura da enfermidade (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2011).  

  

1.1.2 Qualidade de vida 

 

1.1.2.1 Conceituação e aspectos metodológicos da mensuração da qualidade de vida  

 

Há evidências de que o termo qualidade de vida surgiu pela primeira vez na literatura 

médica na década de 1930 (Costa Neto, 2002) e, já em meados dos anos de 1970, fazia-se 

referência aos desafios que cercavam a delimitação do conceito ao se afirmar que “qualidade 

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

sabe claramente o que é” (Fleck et al., 1999).  

As modificações no perfil de morbimortalidade, caracterizada pela ascensão da 

prevalência das doenças crônico-degenerativas (Seidl; Zannon, 2004; Ramos-Cerqueira; 

Crepaldi, 2000; Oliveira-Campos et al., 2013), trouxeram consigo avanços consideráveis nos 

métodos de tratamento e possibilidades reais de controle dessas enfermidades (Seidl; Zannon, 

2004). Neste contexto, emergiu o propósito de avaliar a qualidade de vida dos indivíduos 

acometidos que tinham sua sobrevida estendida em virtude dos tratamentos realizados (Fleck 
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et al., 1999; Laurenti, 2003), com ênfase na especialidade da oncologia, uma vez que, “na 

busca desenfreada por acrescentar anos à vida, muitas vezes era esquecida a necessidade de 

acrescentar vida aos anos” (Fleck et al., 1999).  

Ao longo do tempo, duas vertentes quanto à qualidade de vida no âmbito da saúde se 

conformaram: qualidade de vida como um conceito mais genérico e qualidade de vida 

relacionada à saúde (health-related quality of life) (Seidl; Zannon, 2004). O primeiro caso 

apresenta uma concepção mais ampla, influenciada por estudos sociológicos, sem fazer 

menção a disfunções ou agravos (Seidl; Zannon, 2004). Em contrapartida, qualidade de vida 

relativa à saúde, conforme é empregada na literatura, parece implicar em aspectos diretamente 

relacionados ao impacto das enfermidades nas condições de vida, englobando dimensões 

específicas do estado de saúde (Seidl; Zannon, 2004; Scatollin, 2006).  

Somente a partir da década de 1990 parece se consolidar um consenso entre os 

pesquisadores da área (Seidl; Zannon, 2004): a sua condição de construção subjetiva (Paredes 

et al., 2008; Seidl; Zannon, 2004;Martins; França; Kimura, 1996) e a necessidade de 

considerar sua mensuração de maneira multidimensional (Seidl; Zannon, 2004; Martins; 

França; Kimura, 1996). 

 No que tange a subjetividade, defende-se que a avaliação da qualidade de vida deve 

valorizar a percepção do sujeito sobre o seu estado de saúde e sobre os aspectos não-médicos 

do seu contexto de vida (Martins; França; Kimura, 1996; Paredes et al., 2008; Seidl; Zannon, 

2004), contrariando as tendências clássicas de apropriação do conceito, as quais 

determinavam que esta deveria ser analisada por um observador, preferencialmente um 

profissional de saúde (Slevin; Plant; Lynch; Drinkwater; Gregory, 1998).  

Quanto ao princípio da multidimensionalidade, remonta ao fato de que a mesma 

agrega diversas dimensões (Martins; França; Kimura, 1996; 1999; Seidl; Zannon, 2004), entre 

as quais a física, a psicológica e a social (Whoqol Group, 1995), de maneira que as 

elaborações mais aceitas fazem menção à multiplicidade de domínios tratados nas chamadas 

abordagens gerais ou holísticas (Renwick; Brown, 1996).  

Todavia, ainda que haja registro na literatura de inúmeras conceituações (Pereira; 

Teixeira; Santos, 2012), devido à sua complexidade e a apropriação por diversas áreas de 

estudo (Farquhar, 1995), não há uma definição sobre qualidade de vida objetiva e aceita 

universalmente (Mendonça; Toreti; Moreira; Marino; Sousa, 2015; Fleck, 2008; Pereira; 

Teixeira; Santos, 2012; Flanagan, 1978), havendo ainda divergências entre os especialistas 

(Farquhar, 1995). 
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Ainda que de maneira não sistematizada, questões sobre condições de saúde ou 

situação de vida dos pacientes começaram a ser incluídas e a fazer parte das avaliações de 

saúde nos séculos XVIII e XIX, concomitante ao nascimento da Medicina Social (Minayo; 

Hartz; Buss, 2000). Contudo, o anseio pela avaliação da qualidade de vida de maneira 

formalizada se confirmaria na incorporação de questionamentos sobre a saúde dos indivíduos 

em estudos populacionais (Alonso, 2000), em resposta à atuação de movimentos das ciências 

humanas e biológicas (Pereira; Teixeira; Santos, 2012), abrindo espaço para que o 

monitoramento dos níveis de saúde da população ultrapassasse o interesse pelas estatísticas de 

mortalidade (Alonso, 2000; Pereira; Teixeira; Santos, 2012).  

A partir de então, a qualidade de vida passou a ser tratada como um relevante 

indicador de saúde (Moriarty; Zack; Kobau, 2003; Oliveira-Campos et al., 2013; Minayo; 

Hartz; Buss, 2000; Seidl; Zannon, 2004; Buss, 2000; Almeida Filho, 2000), sendo 

considerada na avaliação de desfechos como morbidade e mortalidade (Machado, 2001; 

Alonso, 2000; Parkerson; Gutman, 2000), na mensuração das condições de saúde (Oliveira; 

Orsini, 2008) e do impacto das doenças na vida dos indivíduos (Moriarty; Zack; Kobau, 2003; 

Fitzpatrick; Fletcher; Gore; Jones; Spiegehalter; Cox, 1992) e no monitoramento da eficácia 

das intervenções em saúde (Scatollin, 2006; Fitzpatrick; Fletcher; Gore; Jones; Spiegehalter; 

Cox, 1992), direcionando as práticas assistenciais (Scatollin, 2006; Seidl; Zannon, 2004; 

Badia; Carne, 1998; Kluthcovsky; Kluthcovsky, 2009; Skevington; McCrate, 2012), a 

incorporação de novas tecnologias e a disposição das políticas públicas (Badia; Carne, 1998), 

chegando a tornar-se “a meta  mais  desejável  em  todas  as  políticas  de  saúde”(Scattolin, 

2006). 

Estabelecida a importância da avaliação desta para o âmbito da Saúde Pública (Santos 

et al., 2006), desde a década de 1970 (Guimarães; Mendonça Filho; Menezes; Gomes, 2012), 

estudiosos da área têm reunido forças para elaborar e sugerir diferentes metodologias para sua 

mensuração (Pereira; Teixeira; Santos, 2012; Guimarães; Mendonça Filho; Menezes; Gomes, 

2012). 

Neste cenário, ganharam representatividade os questionários de avaliação da qualidade 

de vida (Seidl; Zannon, 2004; Schmidt; Dantas; Marziale, 2008; Santos et al., 2006; Scatollin, 

2006), os quais instituíram um marco conceitual frente ao progresso dos modelos biomédicos 

tradicionais (Alonso, 2000) por incluir, pela primeira vez, a percepção do paciente a partir da 

qualidade de vida relatada (Wolfe; Michaud, 2010; Alonso, 2000; Santos et al., 2006). Sob 

esta nova perspectiva, entendendo-se que esta caracteriza-se como multidimensional, 

complexa e dinâmica e que pode distinguir-se de indivíduo para indivíduo conforme o 
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ambiente e/ou contexto ou mesmo entre duas pessoas inseridas em condições semelhantes 

(Renwick; Brown, 1996), passou-se a defender que os instrumentos de avaliação deveriam ser 

respondidos pelo próprio paciente (Seidl; Zannon, 2004), indo além da avaliação de 

indicadores clínicos e mensuração das capacidades funcionais, por meio da visualização de 

aspectos de interesse para o indivíduo que comumente passavam despercebidos pelos métodos 

tradicionais de avaliação (Oliveira; Gomes; Casarin; Siqueira, 2010).  

Posteriormente, diante da demanda de diferentes instrumentos de avaliação 

apresentada pela literatura (Alves, 2011; Rodrigues Neto; Ferreira, 2003), duas propostas 

tomaram forma, segundo seus campos de aplicação: os instrumentos genéricos e os 

instrumentos específicos (Rodrigues Neto; Ferreira, 2003; Aguiar; Vieira; Carvalho; 

Montenegro-Junior, 2008; Oliveira, 2010; Campos; Neto, 2008).  

De acordo com esta proposta, os instrumentos genéricos permitem a mensuração de 

elementos variados, como capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos sociais e emocionais e saúde mental (Aguiar; Vieira; Carvalho; 

Montenegro-Junior, 2008), os quais organizam-se em conjuntos, denominados dimensões ou 

domínios (Nobre, 1995). São ideais para registrar aspectos referentes à população em geral 

(Oliveira; Orsini, 2008; Dias, 2009; Gontijo; Galvão; Eloi-Santos, 2009), considerando 

amostras de indivíduos saudáveis e, embora possam ser adaptados também para grupos de 

pacientes portadores de agravos específicos (Seidl; Zannon, 2004), contesta-se a sua 

capacidade de identificar características de uma doença em particular (Guyatt; Vanzaten; 

Feeney;Patrick, 1989).  

Os instrumentos específicos, por sua vez, são responsáveis por avaliar, de maneira 

particular, determinados aspectos da qualidade de vida (Oliveira; Orsini, 2008; Scattolin, 

2006), concentrando-se em elementos de uma doença ou agravo específico (Oliveira; Orsini, 

2008; Scattolin, 2006; Oliveira, 2010). Ainda que a utilização deste método seja criticada por 

seu tratamento específico (Seidl; Zannon, 2004; Aguiar; Vieira; Carvalho; Montenegro-

Junior, 2008; Oliveira, 2010; Campos; Neto, 2008), estes oferecem maior sensibilidade 

(Guyatt, 1995), contribuindo de maneira decisiva na identificação de características 

relacionadas a determinado agravo (Oliveira; Orsini, 2008; Scattolin, 2006; Oliveira, 2010).  

Entretanto, se por um lado, o emprego de um índice de qualidade de vida se apresenta 

como item indispensável (Seidl; Zannon, 2004), por outro, a seleção do instrumento ainda 

representa um desafio considerável (Seidl; Zannon, 2004; Scatollin, 2006). Neste contexto, 

considerando-se que não há medidas caracterizadas como padrão-ouro (Farquhar, 1995), a 

escolha do instrumento adequado perpassa pela ponderação das vantagens e desvantagens de 
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cada um (Cuixart; Miralda, 1997; Seidl; Zannon, 2004), pela consideração das características 

da população e dos objetivos do estudo, pela delimitação do conceito de qualidade de vida 

que irá direcionar a pesquisa (Seidl; Zannon, 2004) e pe la busca por evidências que sugiram 

sua validade (Scatollin, 2006; Rodrigues Neto; Ferreira, 2003; Seidl; Zannon, 2004). Além 

disso, estimula-se que suas características sejam aplicadas de maneira complementar (Cuixart; 

Miralda, 1997), elevando a eficácia e a confiabilidade da avaliação (Groenvold; Klee; 

Sprangers; Aaronson, 1997). 

 

1.1.2.2 Tendências da produção científica sobre qualidade de vida e avaliação do impacto da 

doença de Chagas na qualidade de vida do indivíduo  

 

Apesar da inexistência de uma definição sobre qualidade de vida consensual, um 

número crescente de instrumentos tem sido proposto para mensurá- la (Rodrigues Neto; 

Ferreira, 2003). Apenas no ano de 1991, por exemplo, mais de 160 (cento e sessenta) 

diferentes instrumentos foram apresentados pela comunidade científica em geral (Alonso, 

2000; Guillemin; Bombardier; Beaton, 1993).  

Diante dos perfis sugeridos, a literatura tem demonstrado maior frequência dos 

instrumentos que empregam métodos quantitativos, nas modalidades auto-aplicada e 

entrevistas, com ênfase nos questionários de caráter específico (Seidl; Zannon, 2004), 

conforme demonstra levantamento realizado no período de 1990-1999 sobre o crescimento 

das estratégias de avaliação e sua relação com as diversas especialidades, o qual apontou que 

46,0% dos trabalhos publicados remetiam-se a medidas de qualidade de vida para grupos e 

enfermidades específicas e 22,0% faziam uso de medidas genéricas (Garrat; Schmidt, 2002), 

contrariando a tendência pela elaboração de questionários genéricos associada à década de 

1970 (Guimarães; Mendonça Filho; Menezes; Gomes, 2012).  

No Brasil, o interesse pelo tema qualidade de vida no âmbito da saúde configura-se 

como um fenômeno emergente, o qual confirma-se na realização de estudos relativos à 

avaliação desta nas áreas da psicologia, psiquiatria, neurologia, oftalmologia, oncologia e 

ginecologia (Seidl; Zannon, 2004).  

Neste contexto, a complexidade e a extensão características do enfrentamento das 

doenças crônicas têm estimulado muitos autores a realizarem estudos com o intuito de avaliar 

o impacto desta condição sobre a qualidade de vida dos indivíduos acometidos, considerando 

os variados aspectos (Martins; França; Kimura, 1996), de maneira que a literatura científica 

tem demonstrado o declínio desta em decorrência do enfrentamento destas enfermidades 
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(Aguiar; Vieira; Carvalho; Montenegro-Junior, 2008; García; Vera; Lugo, 2014; Cardin et al., 

2012; Grumbach, 2003; Jiang; Hesser, 2008; Wang; Beyer; Gensichen;Gerlach, 2008), 

evidenciando a necessidade de seguimento de estudos dessa natureza (Skevington; McCrate, 

2012). 

Contudo, ainda que a produção científica sobre qualidade de vida no país tenha 

aumentado a cada ano (Dantas; Sawada; Malerbo, 2003) e as publicações referentes a no vos 

instrumentos de avaliação desta para populações ou sujeitos acometidos por condições 

patológicas específicas sejam tendências crescentes na literatura especializada (Pereira; 

Teixeira; Santos, 2012), os acervos bibliográficos apontam algumas lacunas ainda não 

exploradas neste campo, a exemplo da escassez de estudos sobre a qualidade de vida em 

portadores da doença de Chagas (Cavalcanti; Nascimento; Alchieri; Andrade, 2017; Azevedo; 

Azevedo da Silva; Tomasi; Quevedo, 2013).  

Neste contexto, em estudo de revisão sistemática da bibliografia realizado no ano de 

2016, o qual versa sobre as manifestações da doença de Chagas que impactam na qualidade 

de vida do indivíduo acometido, verificou-se reduzido número de publicações indexadas que 

tratassem desta temática e a supervalorização dos aspectos inerentes à dimensão física dos 

sujeitos investigados, em detrimento dos domínios psicológico e social, sinalizando a 

necessidade de investigação da área em realce, com destaque para a consideração dos 

elementos psicológicos e sociais, os quais também absorvem impacto vertiginoso da situação 

de adoecimento que o sujeito enfrenta (Cavalcanti; Nascimento; Alchieri; Andrade, 2017).  

Além disso, constatou-se a inexistência de instrumentos de avaliação da qualidade de 

vida relativa a este grupo (Cavalcanti; Nascimento; Alchieri; Andrade, 2017), expressa na 

adoção de questionários genéricos ou construídos originalmente para outras enfermidades, os 

quais perpassaram por processo de adaptação para a avaliação da qualidade de vida da doença 

de interesse (Cavalcanti; Nascimento; Alchieri; Andrade, 2017; Seidl; Zannon, 2004), 

tendência referida pela literatura em relação à formulação de questionários específicos (Seidl; 

Zannon, 2004), a qual propõe a urgência da elaboração de instrumentos adequados para a 

condição chagásica (Cavalcanti; Nascimento; Alchieri; Andrade, 2017).  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 
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Elaborar e desenvolver evidências de validade de instrumento de avaliação da 

qualidade de vida de indivíduos acometidos por doença de Chagas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Construir versão preliminar de instrumento de avaliação da qualidade de vida de 

portadores da doença de Chagas mediante levantamento de evidências científicas e coleta de 

itens empíricos; 

 Realizar análise semântica dos itens do instrumento elaborado por grupos distintos; 

 Submeter o instrumento reformulado após adequação cultural à apreciação por um 

conjunto de especialistas na área; 

 Determinar os padrões psicométricos alcançados nos ciclos de análise por peritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Trata-se de pesquisa metodológica, de natureza quantitativa, a qual se apropria de 

métodos de aquisição, sistematização e análise de dados vislumbrando a elaboração, validação 

e avaliação de instrumentos de investigação (Polit; Beck; Hungler, 2004). As etapas do estudo 

fundamentaram-se em três tipos de procedimentos: teóricos, empíricos e analíticos (Pasquali, 

1998) e encontram-se representadas na figura 01.  

 

 

Figura 01: Fluxograma do processo de construção e validação do Instrumento de Avaliação 
da Qualidade de Vida de Indivíduos Acometidos por Doença de Chagas (QualiChagas), 
Brasil, 2017. 

 

2.2 PROCEDIMENTOS TEÓRICOS 
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 Nesta etapa, pretendendo-se promover fundamentação teórica acerca do construto de 

interesse (Martins, 2005; Ghisi; Durieux; Manfroi; Herdy; Andrade; Benetti, 2010) por meio 

do levantamento e sistematização de informações para a elaboração do instrumento de medida 

(Pasquali, 1999), realizou-se revisão bibliográfica, verificação de instrumentos de avaliação 

semelhantes à proposta do estudo e coleta de itens junto à população-alvo, ambos descritos 

abaixo. 

 

2.2.1 Revisão bibliográfica e verificação de instrumentos de avaliação semelhantes 

  

A busca por evidências científicas sobre a temática considerou 3 (três) bases de dados: 

a PubMed, a SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e a LILACS, as quais abrangem 

literatura referente à região de representativa relevância epidemiológica quanto à doença de 

Chagas. Os termos empregados para a busca foram previamente selecionados considerando o 

vocabulário controlado para indexação de artigos dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) e o sistema Medical Subject Headings (MeSH), através dos quais foram captados os 

descritores “Doença de Chagas” e “Qualidade de Vida”, utilizados nas bases de dados 

SciELO e LILACS e “Chagas Disease” e “Quality of Life”, correspondentes a PubMed. Foi 

aplicado o operador booleano AND para promover a combinação entre os dois termos 

escolhidos, de maneira que utilizou-se a associação “Doença de Chagas AND Qualidade de 

Vida” na SciELO e na  LILACS e “Chagas Disease AND Quality of Life” na PubMed.  

Foram incluídas todas as referências que atenderam aos seguintes critérios: a) 

caracterizarem-se como texto completo; e b) apresentassem versão nas línguas portuguesa, 

inglesa ou espanhola.  Foram descartados todos os estudos que: a) não estivessem disponíveis 

de maneira gratuita; b) não se classificassem como artigo científico ou trabalho de conclusão 

de curso; c) e não apresentassem relação com a temática de interesse.  

Lançou-se mão de outras estratégias de recrutamento, a exemplo da verificação de 

referências bibliográficas e da busca manual (handsearching), realizada no site Google 

Acadêmico, com apropriação do descritor “Doença de Chagas”.  

Por fim, foi realizada investigação no intuito de reunir instrumentos de avaliação 

genéricos ou específicos disponíveis em meio científico que avaliassem o construto do estudo 

ou elementos correlatos.  

  

2.2.3 Coleta de itens junto à população-alvo 
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A coleta de itens empíricos consistiu na realização de entrevistas estruturadas 

(APÊNDICE A) com pacientes atendidos pelo Ambulatório de Doença de Chagas da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (ADOC-UERN), objetivando investigar o 

impacto da condição chagásica na qualidade de vida sob a percepção dos sujeitos acometidos.  

Para definir a amostra de participantes desta etapa, foi aplicada a fórmula de cálculo 

por amostragem de populações finitas (Gil, 2002), segundo a qual, levando em consideração 

um universo de 186 pacientes atendidos pelo ADOC e erro amostral aceitável de 0,05, a 

amostra foi composta por n= 127 indivíduos, conforme apresentado abaixo: 

 

 

 

 

Os critérios de inclusão adotados para seleção dos participantes foram: a) possuir 

idade igual ou superior a 18 anos; b) apresentar soropositividade para o Trypanosoma cruzi 

por, pelo menos, dois métodos com princípios distintos (ELISA, IFI e HAI); c) ser residente 

de município do Estado do Rio Grande do Norte. Foram excluídos todos os candidatos que 

apresentassem comprometimento mental ou físico que impossibilitasse a participação na 

pesquisa. 

Os pacientes foram abordados em momento de consulta no próprio ambiente do 

ADOC e, condicionados a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE B), foram entrevistados em sala reservada. As respostas foram 

armazenadas em dispositivo de gravação de áudio.  

 As respostas foram analisadas por meio de processo de leitura e releitura, seguido de 

agrupamento dos itens em categorias, as quais foram sistematizadas com base no recorte, 

classificação e ordenamento das ideias ou fatos segundo as semelhanças entre si (Pereira, 

2004).  

 A partir dos atributos coletados por meio da revisão bibliográfica, dos instrumentos de 

avaliação semelhantes e da coleta de itens junto à população-alvo foi elaborada a versão 

preliminar do teste (APÊNDICE C), a qual contou com a colaboração de 4 (quatro) 
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profissionais de saúde, selecionados por meio de amostragem intencional, dos quais 2 (duas) 

são enfermeiras, 1 (um) é médico e 1 (um) é psicólogo (a).  

 

2.3 PROCEDIMENTOS EMPÍRICOS 

 

Os procedimentos empíricos referem-se às técnicas de administração do questionário-

piloto para a avaliação da qualidade psicométrica do instrumento proposto (Pasquali, 2010), 

representadas neste estudo pela validação semântica e pela validação de conteúdo.  

  

2.3.1 Validação semântica 

 

O processo de validação semântica corresponde à avaliação da linguagem e da 

maneira como o conteúdo das questões encontra-se disposto (Polit; Beck; Hungler, 2004; 

Menezes, 2006), no intuito de que os itens possam ser redigidos em termos apropriados ao 

público-alvo (Pasquali, 2010; Menezes, 2006).  

Para participar deste procedimento, foram organizados 2 (dois) comitês, os quais 

compuseram-se por indivíduos de diferentes idades e escolaridades. O primeiro caracterizou a 

população geral e foi composto por 5 (cinco) indivíduos com doenças crônicas, considerando 

a semelhança com a condição do estudo (Brasil, 2009). O segundo grupo, representando o 

público específico, caracterizou-se por 3 (três) pacientes portadores de doença de Chagas que 

não são monitorados pelo ADOC, entendendo-se que os sujeitos do teste preliminar não 

devem coincidir com a amostra para a qual será administrada a versão final do instrumento 

(Silva, 2016). Em ambos os casos foram excluídos os pacientes que: a) possuíssem idade 

inferior a 18 (dezoito) anos; b) apresentassem alterações cognitivas que impedissem de 

responder ao questionário. 

Foi realizada uma rodada de análise do questionário por grupo, de maneira que o 

primeiro grupo correspondeu à primeira etapa de avaliação e o segundo comitê à segunda fase 

de análise. A abordagem dos sujeitos se deu em seus respectivos domicílios, de maneira 

individual, por meio de amostragem intencional, e a participação destes ocorreu mediante a 

assinatura do TCLE (APÊNDICE D).  

Ao serem apresentados ao instrumento prévio, os participantes foram indagados sobre 

a compreensão dos questionamentos e o que cada item expressava e, em eventuais dúvidas, 

eram apresentados outros termos, solicitando- lhes que declarassem quais lhes conferiam 
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maior clareza. Com base nas dificuldades apontadas e nas sugestões relatadas, foram 

realizadas alterações na redação de alguns itens.  

 

2.3.2 Validação de conteúdo 

 

Consolidadas as informações das duas etapas da avaliação semântica, realizou-se a 

validação de conteúdo, a qual pretende valorar se os itens propostos abrangem adequadamente 

todos os aspectos representativos acerca do construto investigado (Alexandre; Coluci, 2011; 

Erthal, 2003; Polit; Beck; Hungler, 2004), bem como a capacidade do teste de medir o que 

propõe medir (Raymundo, 2009; Torres; Fermam, 2016;Erthal, 2003; Polit; Beck; Hungler, 

2004). 

Optou-se pelo emprego da Técnica Delphi para a análise de conteúdo do instrumento, 

por esta conduzir o julgamento do teste por um conjunto de examinadores com ampla 

experiência na área tratada (Faro, 1997; Mazzo; Brito, 2013).  

Os profissionais incumbidos do julgamento foram selecionados por amostragem por 

conveniência. Preconizou-se a composição de uma comissão bidisciplinar de especialistas no 

tema e uma distribuição de profissionais aproximadamente equivalente segundo a 

familiarização com as duas áreas de interesse, de maneira que foram incluídos 3 (três) 

participantes com experiência em clínica voltada para doença de Chagas e 2 (dois) 

pesquisadores familiarizados com o processo de validação de instrumentos. Os examinadores 

deveriam apresentar, ainda, diploma de mestrado ou doutorado na área da saúde e tempo de 

formação de pelo menos 2 (dois) anos.  

Os peritos foram abordados através de correio eletrônico, através do qual receberam 

uma carta-convite, a qual dispunha de esclarecimentos acerca dos objetivos e justificativa da 

pesquisa, cópia do TCLE assinado pelo (a) pesquisador(a) responsável (APÊNDICE E), o 

instrumento em apreciação e um guia de apoio a decisões (APÊNDICES F e G), adaptado de 

estudo de validação realizado anteriormente (Silva, 2016). Neste último, foram estabelecidos 

os critérios de avaliação do questionário e suas respectivas definições, além do procedimento 

de atribuição das notas e declaração de adequação ou inadequação das questões. Foram 

excluídos todos os convidados que não responderam os e-mails em um período máximo de 15 

dias. 

Cada item deveria ser julgado a partir de 5 (cinco) critérios (pertinência teórica, 

consistência, clareza, objetividade, simplicidade e vocabulário) (Quadro 01), por meio de 
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escala graduada de 0 a 10 para os quais os peritos deveriam classificar como “adequadas” as 

questões que atingissem nota máxima e “inadequados” todos os demais casos.  

 

Quadro 01. Critérios a serem analisados em cada item do Instrumento de Avaliação da 

Qualidade de Vida de Indivíduos Acometidos por Doença de Chagas (QualiChagas), Brasil, 
2017. 

CRITÉRIO DE ANÁLISE DEFINIÇÃO 
Pertinência teórica A inclusão do item apresenta fundamentação 

teórica 
Consistência  O conteúdo do item representa profundidade 

suficiente para compreensão da questão 
Clareza O item é expresso de forma clara, simples e 

inequívoca 
Objetividade  O item permite resposta pontual 
Simplicidade O item expressa uma única ideia 
Vocabulário As palavras escolhidas não provocam 

ambiguidades  

Fonte : Adaptado de Silva (2016). 

 

No final do guia de apoio a decisões, foi ofertado, ainda, um espaço extra para 

avaliação global do instrumento, no qual poderiam ser identificados: itens que não foram 

contemplados, vieses identificados, sequência das questões, dimensionamento dos domínios, 

apresentação visual do questionário ou quaisquer comentários e/ou sugestões de 

aperfeiçoamento.  

Foi empregada a técnica do teste e reteste, em que o instrumento foi analisado duas 

vezes pelos peritos (Silva, 2016). De posse dos roteiros preenchidos, as opiniões dos 

avaliadores foram analisadas e confrontadas e, assim, realizadas as devidas modificações. A 

determinação sobre quais orientações deveriam ser aceitas ocorreu por consenso entre os 

profissionais que construíram a versão preliminar do instrumento, embasando-se, ainda, em 

literatura especializada e nas informações angariadas por meio da coleta de itens empíricos e 

da validação semântica.  

  

2.4 PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

 

Os procedimentos analíticos incluem o tratamento estatístico e a análise dos resultados 

obtidos (Pasquali, 2010; Ghisi; Durieux; Manfroi; Herdy; Andrade; Benetti, 2010; Martins, 

2005), no intuito de direcionar a um instrumento válido, preciso e sistematizado (Pasquali, 

2010).  
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Os dados provenientes da análise pelos experts foram registrados e analisados com o 

auxílio do software estatístico IBM SPSS Statistics. Para mensurar o nível de concordância 

entre os juízes foram calculados o Índice de Kappa (Perroca ; Gaidzinski, 1998) e o Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC) (Alexandre; Coluci, 2011). Foram considerados adequados os 

Índices de Kappa iguais ou maiores que 0,8. A análise do teste de Kappa se deu mediante os 

critérios de avaliação de Landis e Koch, os quais determinam os seguintes valores de Kappa e 

suas respectivas interpretações: a) menor que 0: sem concordância; b) 0 a 0,19: concordância 

fraca; c) 0,20 a 0,39: concordância regular; d) 0,40 a 0,59: concordância moderada; e) 0,60 a 

0,79: concordância substancial; e e) 0,80 a 1,0: concordância quase perfeita (Landis; Koch, 

1977). Na avaliação do Índice de Validade de Conteúdo foram aceitos todos os itens que 

apresentassem valor de concordância igual ou superior a 0,80 (Alexandre; Coluci, 2011).  

 

2.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 O estudo atendeu aos princípios éticos contidos nas diretrizes da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde/MS acerca de pesquisas envolvendo seres humanos e foi 

submetido à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (CEP/UERN), havendo sido aprovado sob o parecer 1.668.452 e CAAE 

56096916.0.0000.5294 no dia 03 de julho de 2016 (ANEXO A).  
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3 RESULTADOS 

 

3.1 PROCEDIMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1.1 Revisão bibliográfica 

 

Na busca por estudos que tratassem da qualidade de vida em pacientes acometidos por 

doença de Chagas, inicialmente, obteve-se um quantitativo de 92 artigos na PubMed,  21 na 

SciELO e 47 na LILACS, totalizando 160 publicações. Na PubMed, foram selecionados os 

filtros “texto livre gratuito”, “espécie humana” e “línguas portuguesa, inglesa e espanhola”, os 

quais reduziram os artigos para 47, 38 e 38 respectivamente. Na SciELO, restringindo-se a 

busca pela adoção dos filtros “línguas portuguesa, inglesa e espanhola” e optando-se pela área 

“Ciências da Saúde”, diminuiu-se o número de produções eleitas para 21. Por fim, na base de 

dados da LILACS, assinalando os filtros “texto completo disponível”, “espécie humana” e 

“línguas portuguesa e inglesa”, limitou-se as produções identificadas para 28, 24 e 24, nesta 

ordem. Desta forma, após levantamento de referencial nas três bases de dados adotadas, foram 

totalizados 83 artigos.  

Extraindo-se as publicações em duplicata com o uso do software de gerenciamento de 

referências Endnote Web, resumiu-se o total de artigos para 57. Realizando-se a avaliação 

pela aproximação entre o título e a temática, o número de artigos diminuiu para 38, dos quais, 

por critério de análise de resumo restaram 13. Destas produções, confirmando-se a 

elegibilidade pela leitura detalhada do manuscrito e considerando a aproximação com a 

questão norteadora deste estudo, estabeleceu-se um quantitativo de 7 artigos resgatados por 

meio das bases de dados supracitadas (Figura 02).  
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Figura 02: Fluxograma para identificação dos estudos sobre qualidade de vida do indivíduo 

portador de doença de Chagas, selecionados a partir da busca nas bases de dados PubMed, 

SciELO e LILACS. 

 

Na investigação da lista de referências bibliográficas dos estudos captados por meio 

das bases de dados, obteve-se, inicialmente, um quantitativo de 120 publicações. Extraídas as 

duplicatas encontradas, restringiu-se este número para 116. Destas, após análise de 

concordância entre o título e a temática de proposição, foram mantidas 58. Considerando-se 

os estudos completos disponíveis de maneira gratuita, limitou-se o número destes para 33. 

Após descarte das publicações que não se classificavam como artigos científicos ou trabalhos 

de conclusão de curso, restaram 21 trabalhos, dos quais, por resumo, mantiveram-se 11. Após 

decorrida a leitura detalhada do texto completo, finalizou-se com 7 publicações (Figura 03).  
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Figura 03: Fluxograma para identificação dos estudos sobre qualidade de vida do portador de 

doença de Chagas captados através da verificação da lista de referências bibliográficas.  

 

Por fim, por meio de busca manual (handsearching), foram identificados 4 (quatro) 

artigos relacionados à temática em discussão, finalizando a seleção dos trabalhos pertinentes 

com 18 publicações. 

Para a extração dos atributos de interesse, foi utilizada uma ficha de análise padrão, 

elaborada em caráter prévio. Foram identificadas, ao todo, 27 variáveis relacionadas à 

qualidade de vida do indivíduo portador de doença de Chagas, as quais foram dispostas em 3 

(três) dimensões: domínio físico (11), domínio psicológico (06) e domínio social (10) 

(Quadro 02). 

 

Quadro 02. Itens identificados na revisão bibliográfica realizada para construção do 
Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida de Indivíduos Acometidos por Doença de 
Chagas (QualiChagas), 2017.  

DOMÍNIO FÍSICO DOMÍNIO PSICOLÓGICO DOMÍNIO SOCIAL 

Sexo Depressão e/ou tristeza Representações sociais da 
doença 

Idade Reação à descoberta da doença Dificuldades na manutenção 
das relações sociais 

Diagnóstico tardio Medo da morte Insatisfação quanto às 
atividades sexuais 

Sinais e sintomas Insatisfação com a qualidade de 
vida 

Refúgio na fé 

Forma clínica Menor capacidade de resiliência Nível de escolaridade 

Comprometimento das 
atividades diárias 

Enfrentamento de eventos 
estressores 

Acesso aos serviços de saúde  
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Realização de exercícios físicos   Comprometimento das 
atividades de lazer 

Necessidade de terapia 
medicamentosa 

 Enfrentamento de preconceitos 

Realização de procedimentos 
cirúrgicos  

 Dificuldades nas atividades 
laborais 

Alterações nos exames de rotina  Perda do emprego e/ou 
aposentadoria 

Diminuição do vigor físico   

Fonte : A autora (2017). 

 

3.1.2 Verificação de instrumentos de avaliação semelhantes 

  

Na verificação de instrumentos de avaliação da qualidade de vida genéricos ou 

específicos, foram considerados os instrumentos AQUAREL (Assessment of Quality of Life 

and Reletad Events), Minnesota (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire), 

WhoQol-Bref (versão abreviada do Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida da 

Organização Mundial de Saúde) e o SF-36 (Medical Outcomes Study 36- Item Short- Form 

Health Survey). Destes, foram extraídas 10 variáveis do AQUAREL, 16 do Minnesota, 19 do 

Whoqol-Bref e 18 do SF-36, as quais, após perpassarem por exclusão das duplicatas, 

totalizaram 47 itens relacionados à temática (Quadro 03).  

 

Quadro 03. Itens extraídos de instrumentos de avaliação semelhantes verificados para a elaboração do Instrumento de 
Qualidade de Vida de Indivíduos Acometidos por Doença de Chagas (QualiChagas), 2017.  

AQUAREL Minnesota WhoQol-Bref SF-36 

Desconforto no peito (dor, 
aperto ou peso) 

Inchaço em tornozelos e 
pernas 

Autopercepção sobre a 
qualidade de vida 

Avaliação do estado de 
saúde 

Dificuldades nas atividades 
diárias 

Tristeza e/ou depressão Satisfação com a saúde Mudanças no estado de 
saúde 

Dificuldades nas atividades 
físicas 

Dificuldade de 
concentração 

Dor física Dificuldades nas atividades 
diárias 

Dificuldades para repousar Preocupação Necessidade de tratamento 
médico 

Dificuldades na realização 
de exercícios físicos 

Falta de ar Falta de autocontrole na 
vida 

Satisfação com a vida Vigor, vontade, força 

Inchação nos tornozelos 
(região dos pés) 

Hospitalizações Dificuldades de 
concentração 

Dificuldades no trabalho 

Coração irregular, fora do 
ritmo 

Sentimento de “estorvo” Autoconfiança ou sensação 
de segurança 

Nervosismo 

Coração batendo mais forte Efeitos colaterais das 
medicações 

Suprimento das 
necessidades financeiras 

Comprometimento das 
atividades sociais  

Sensação de desmaio Cansaço, fadiga ou pouca 
energia 

Acesso a informações Dor no corpo 

Cansaço, exaustão ou falta 
de energia 

Falta de ar Oportunidades de 
atividades de lazer 

Depressão 

 Diminuição da ingesta de Satisfação com o sono Calma e/ou tranquilidade 
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alimentos de preferência 

 Dificuldades nas atividades 
sexuais 

Satisfação com a 
capacidade de 

desempenhar as atividades 
diárias 

Desânimo e/ou abatimento 

 Dificuldades nas relações 
com a família e amigos 

Satisfação com a 
capacidade de desempenho 

do trabalho 

Esgotamento físico 

 Dificuldades para dormir Satisfação com as relações 
pessoais 

Satisfação com a vida 

 Diminuição das atividades 
de lazer 

Satisfação com o 
desempenho sexual 

Cansaço 

 Dificuldades nas atividades 
diárias  

Satisfação quanto ao apoio 
recebido pela família e 

amigos 

Facilidade para adoecer 

  Satisfação quanto ao acesso 
aos serviços de saúde 

Perspectiva de piora do 
estado de saúde 

  Frequência de sentimentos 
negativos (mau humor, 
desespero, ansiedade, 

depressão) 

Energia física 

  Quantidade de energia para 
as atividades do dia-a-dia 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

3.1.3 Coleta de itens junto à população-alvo 

 

 

Dentre as 127 entrevistas realizadas, foram identificados 48 itens relativos ao impacto 

da condição chagásica na qualidade de vida, distribuídos nos seguintes pólos temáticos: 

manifestações clínicas e terapêutica (16); sentimentos em torno da doença (13); repercussões 

no dia-a-dia, no trabalho e no convívio social (09); percepção de saúde e satisfação com a 

vida (03) e estratégias de enfrentamento da doença (07) (Quadro 04).  

 
Quadro04. Itens angariados por meio de coleta junto à população-alvo para elaboração do 

Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida de Indivíduos Acometidos por Doença de 
Chagas (QualiChagas), Mesorregião Oeste Potiguar, 2017.  

CATEGORIAS ITENS 

 

 
 
 
 
 

Manifestações Clínicas e 
Terapêutica 

 

Falta de ar 
Fraqueza muscular 
Dor no peito 
Alterações no ritmo cardíaco 
Edemas nos membros inferiores 
Tontura 
Dor ao engolir 
Dificuldade de deglutição 
Constipação 
Alterações no ciclo sono-vigília  
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Alterações na alimentação  
Necessidade de monitoramento 
Uso de medicações 
Reações adversas 
Hospitalizações 
Procedimentos cirúrgicos 

 
 
 
 
 

Sentimentos em Torno da Doença 

Tristeza 
Medo 
Preocupação 
Conformismo e/ou tranquilidade  
Negação 
Motivação 
Dependência 
Desejo pela cura 
Impotência 
Nervosismo e/ou ansiedade 
“Choque” à descoberta da doença 
Incômodo à realização de monitoramento da doença 
Gratidão pelo acesso ao monitoramento da doença 

 
 
 

Repercussões no Dia-a-Dia, no 
Trabalho e no Convívio Social 

 
 

 

Dificuldades nas atividades diárias 
Dificuldades no trabalho e aposentadoria precoce 
Dificuldades na realização de exercícios físicos 
Comprometimento das atividades de lazer 
Alterações na vida afetiva 
Comprometimento das atividades sexuais 
Enfrentamento de preconceitos 
Impossibilidade de ser doador de sangue 
Alterações na rotina 

Percepção de Saúde e Satisfação 
com a Vida 

Mudanças na percepção do estado de saúde 
Insatisfação com a vida 
Alterações quanto às expectativas para o futuro  

 

 
Estratégias de Enfrentamento da 

Doença 

 

Religiosidade e fé 
Apoio da família e dos amigos 
Assistência dos serviços de saúde 
Representações sociais  
Conhecimento sobre a doença 
Suporte financeiro para as necessidades de saúde 
Aposentadoria  

Fonte: A autora (2017). 

 

 Consolidadas as informações angariadas por meio da revisão bibliográfica, dos 

instrumentos verificados e das entrevistas com portadores de doença de Chagas, foi 

estruturada a versão preliminar do instrumento, o qual contou com um número de 43 

(quarenta e três) fatores de avaliação, dispostos em 4 (quatro) pólos: identificação (14), 

domínio físico (15), domínio psicológico (08) e domínio social (06) (APÊNDICE C).  

 

3.2 PROCEDIMENTOS EMPÍRICOS 
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3.2.1 Validação semântica  

 

 Dos 5 (cinco) participantes correspondentes ao primeiro grupo da validação semântica 

(grupo geral), 4 (quatro) apresentam Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 1 (um) é 

portador de Diabetes Mellitus. Destes, 2 (dois) possuem 51 anos, 1 (um) tem 55 anos, 1 (um) 

83 anos e 1(um) 76 anos. Quanto ao nível de escolaridade, 1 (um) declarou não haver 

estudado, 2 (dois) cursaram o ensino médio incompleto ou completo, 1 (um) estudou o ensino 

superior incompleto ou completo e 1 (um) possui pós-graduação incompleta ou completa.  

Dentre os 3 (três) pacientes portadores de doença de Chagas que participaram do 

segundo grupo da validação semântica (grupo específico), 2 (dois) pertencem ao sexo 

masculino, 2 (dois) possuem 59 anos e 1 (um) 68 anos. Frente ao grau de escolaridade, 2 

(dois) relataram terem cursado o ensino fundamental incompleto ou completo e 1 (um) nunca 

estudou. 

 Na primeira etapa da validação semântica, foram realizadas alterações em 37 itens do 

questionário, dos quais 09 respectivas ao bloco identificação, 14 correspondiam ao domínio 

físico, 08 ao núcleo psicológico e 06 à dimensão social (Quadro 05).  

Na segunda rodada de análise, foram registrados 27 itens problemáticos, os quais 

perpassaram por ajustes. Do total, 2 correspondiam à identificação, 13 pertenciam ao núcleo 

físico, 06 à dimensão psicológica e 06 ao domínio social (Quadro 06).  
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Quadro 05. Alterações realizadas nos itens do Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida de Indivíduos Acometidos por Doença de Chagas (QualiChagas) 

com base na primeira etapa de validação semântica, Luís Gomes (RN), 2017.  
QUES TÃO INICIAL QUES TÃO MODIFICADA 

IDENTIFICAÇÃO 

Forma clín ica: (   ) Card íaca; (   ) Digestiva; (   ) Card iodigestiva; (   ) Indeterminada. A sua doença de Chagas está: (   ) No coração; (   ) No intestino;  

(   ) No coração e no intestino; (   ) Apenas no sangue. 

Escolaridade: 

(   ) Nunca estudou; (   ) Ensino fundamental completo ou incompleto; (   ) Ensino médio 

completo ou incompleto; (   ) Ensino superior completo ou incompleto; (   ) Pós -graduação 

completa ou incompleta. 

Você estudou até que série? 

(   ) Nunca estudou; (   ) Ensino fundamental completo ou incompleto; (   ) Ensino médio 

completo ou incompleto;(   ) Ensino superior completo ou incompleto;  

(   ) Pós-graduação completa ou incompleta.  

Prática relig iosa: 

(   ) Uma vez por semana; (   ) Duas ou três vezes por semana; (   ) Mais do que três vezes por 

semana; (   ) Não praticante. 

Quantas vezes por mês você pratica sua religião?  

(   ) Uma vez; (   ) Duas ou três vezes;(   ) Mais do que três vezes; (   ) Não pratica;(   ) Não tem 

religião. 

Estado civil: 

(   ) Solteiro(a); (   ) Em união estável; (   ) Viúvo(a); (   ) Divorciado(a). 

Qual o seu estado civil? 

(   ) Solteiro(a); (   ) Vivendo com um parceiro(a);(   ) Viúvo(a); (   ) Divorciado.  

Tipo de casa: 

(   ) Taipa; (   ) Alvenaria com reboco;(   ) A lvenaria sem reboco.  

Qual o t ipo de casa que você mora?  

(   ) Taipa; (   ) Alvenaria com reboco;(   ) A lvenaria sem reboco.  

Condição da água ingerida: 

(   ) Não tratada para ingestão; (   ) Ferv ida;(   ) Filtrada; (   ) Mineral; (   ) Poço. 

Como é a água que você bebe em casa? 

(   ) Não tratada; (   ) Fervida; (   ) Filtrada; (   ) Mineral; (   ) De poço. 

Destino do lixo : 

(   ) Enterrado; (   ) Queimado; (   ) Coletado;(   ) Céu aberto. 

O que acontece com o lixo da sua casa?  

(   ) É enterrado; (   ) É queimado; (   ) É coletado; (   ) É jogado a céu aberto. 

Destino das fezes e urina: 

(   ) Sistema de esgoto; (   ) Fossa; (   ) Céu aberto.  

Para onde vão as fezes e a urina da sua casa? 

(   ) Para o sistema de esgoto; (   ) Para a fossa; (   ) São jogadas a céu aberto.  

Tempo de acompanhamento profissional da doença: ______ Há quanto tempo você faz acompanhamento da doença de Chagas? _____ 

DOMÍNIO FÍS ICO 

Você tem sentido dor no peito? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, tanto quanto antes; (   ) Sim, menos do que antes; (   ) 

Não. 

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido dor no peito por causa da Doença de 

Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mesmo jeito; (   ) Sim, menos do que antes; (   

) Não. 

Você tem sentido dor ao engolir algum alimento? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, tanto quanto antes; (   ) Sim, menos do que antes; (   ) 

Não. 

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido dor ao engolir algum alimento por causa da 

doença de Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mesmo jeito; (   ) Sim, menos do que antes;   

(   ) Não. 

Você tem sentido dor na barriga? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, tanto quanto antes; (   ) Sim, menos do que antes; (   ) 

Não. 

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido dor na barriga por causa da doença de 

Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mesmo jeito; (   ) Sim, menos do que antes;  

(   ) Não. 
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Você tem sentido inchaço nas pernas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, tanto quanto antes; (   ) Sim, menos do que antes;  

(   ) Não. 

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido inchaço nas pernas por causa da doença de 

Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mesmo jeito; (   ) Sim, menos do que antes;  

(   ) Não. 

Você tem sentido falta de ar?  

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, tanto quanto antes; (   ) Sim, menos do que antes;  

(   ) Não. 

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido falta de ar por causa da doença de Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mes mo jeito; (   ) Sim, menos do que antes; 

(   ) Não. 

Você tem sentido seu coração bater muito forte, muito rápido ou descompassado? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, tanto quanto antes; (   ) Sim, menos do que antes;  

(   ) Não. 

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido seu coração bater muito forte, muito rápido 

ou descompassado por causa da doença de Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mes mo jeito; (   ) Sim, menos do que antes;  

(   ) Não. 

Você tem sentido fraqueza muscular?  

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, tanto quanto antes; (   ) Sim, menos do que antes;  

(   ) Não. 

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido fraqueza muscular por causa da doença de 

Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mesmo jeito; (   ) Sim, menos do que antes;  

(    ) Não. 

Você tem conseguido dormir bem durante a noite? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, tanto quanto antes; (   ) Sim, menos do que antes;  

(   ) Não. 

Em relação à doença de Chagas, nos últimos 6 meses você tem dormido: 

(   ) Mais do que antes; (   ) Do mes mo jeito de antes; (   ) Menos do que antes. 

Quanto à alimentação, você come: 

(   ) Menos do que antes; (   ) Tanto quanto antes;(   ) Mais do que antes. 

Em relação à doença de Chagas, nos últimos 6 meses você tem comido: 

(   ) Menos do que antes; (   ) Continua do mes mo jeito; (   ) Mais do que antes. 

Você tem sentido dificu ldade para engolir?  

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, tanto quanto antes; (   ) Sim, menos do que antes;  

(   ) Não. 

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido dificu ldade para engolir algum alimento por 

causa da doença de Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mesmo jeito; (   ) Sim, menos do que antes;  

(    ) Não. 

Você tem sentido dificu ldade de defecar? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, tanto quanto antes; (   ) Sim, menos do que antes;  

(   ) Não. 

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido dificuldade para defecar por causa da 

doença de Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mesmo jeito; (   ) Sim, menos do que antes;  

(    ) Não. 

Você foi internado quantas vezes? _______ Em relação aos últimos 6 meses, você foi internado quantas vezes por causa da doença de 

Chagas? _______ 

Você buscou atendimento médico quantas vezes? _____ Em relação aos últimos 6 meses, você procurou atendimento de saúde para a doença de Chagas 

quantas vezes? _____ 

Como você avalia sua saúde? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Igual a antes; (   ) Melhor do que antes. 

Em relação à Doença de Chagas nos últimos 6 meses, como você acha que está sua saúde? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Do mesmo jeito de antes; (   ) Melhor que antes. 

DOMÍNIO PS ICOLÓGICO 

Acha que o efeito do acompanhamento profissional que você recebe é: 

(   ) Menor do que antes; (   ) Igual a antes; 

(   ) Maior do que antes; (   ) Não tem realizado acompanhamento profissional. 

Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 meses, como você acha que tem sido o resultado 

do acompanhamento que você recebe pela equipe de saúde? 

(   ) Menor do que antes; (   ) Continua do mesmo jeito;(   ) Maior do que antes; (   ) Não tem 
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realizado acompanhamento da doença. 

Como se sente quando pensa na doença? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Igual a antes; (   ) Melhor do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, como você se sente quando pensa na doença de Chagas? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Continua do mes mo jeito;(   ) Melhor do que antes. 

Se preocupa com a doença: 

(   ) Menos do que antes; (   ) Tanto quanto antes; (   ) Mais do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, o quanto você se preocupa com a doença de Chagas? 

(   ) Menos do que antes; (   ) Do mesmo jeito de antes;(   ) Mais do que antes. 

Considera a vida com a doença: 

(   ) Pior do que antes; (   ) Igual a antes; (   ) Melhor do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, como você considera a vida com a doença de Chagas? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Do mesmo jeito de antes; (   ) Melhor do que antes. 

Avalia as dificuldades nas atividades do dia-a-dia: 

(   ) Maiores do que antes; (   ) Tanto quanto antes; (   ) Menores do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, como você avalia as dificuldades nas atividades do dia-a-dia 

por causa da doença de Chagas? 

(   ) Maiores do que antes; (   ) Continuam do mesmo jeito; (   ) Menores do que antes. 

Acha que o benefício do acompanhamento profissional que você recebe é: 

(   ) Menor do que antes; (   ) Igual a antes; (   ) Maior do que antes; (   ) Não tem realizado 

acompanhamento profissional.  

Em relação aos últimos 6 meses, você acha que a melhora da doença de Chagas por causa do 

acompanhamento tem sido: 

(   ) Menor do que antes; (   ) Continua do mesmo jeito;(   ) Maior do que antes; (   ) Não tem 

realizado acompanhamento da doença. 

Como você avalia seu estado psicológico? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Igual a antes; (   ) Melhor do que antes. 

Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 meses, como você avalia o seu estado 

psicológico? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Continua do mes mo jeito; (   ) Melhor do que antes. 

Acha que a doença estará, daqui a um ano: 

(   ) Pior do que agora; (   ) Do mesmo jeito; (   ) Melhor do que agora. 

Como você imagina que a doença de Chagas estará daqui a um ano?  

(   ) Pior do que agora;  (   ) Do mes mo jeito; (   ) Melhor do que agora. 

DOMÍNIO SOCIAL 

As dificuldades no trabalho devido à doença: 

(   ) Maiores do que antes; (   ) Tanto quanto antes; (   ) Menores do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, como você avalia as dificuldades no emprego por causa da 

doença de Chagas? 

(   ) Maiores do que antes; (   ) Continuam do mes mo jeito; (   ) Menores do que antes; (   ) Não 

está trabalhando. 

As despesas com o tratamento (consultas, medicamentos e exames):  

(   ) Menores do que antes; (   ) Tanto quanto antes; (   ) Maiores do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, como você avalia os gastos com o tratamento da doença de 

Chagas (consultas, medicamentos e exames)? 

(   ) Maiores do que antes; (   ) Continuam do mesmo jeito; (   )  Menores do que antes.  

A necessidade de ajuda da família para o atendimento da doença: 

(   ) Mais do que antes; (   ) Tanto quanto antes; (   ) Menos do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, o quanto você tem precisado de ajuda da família para cuidar 

da doença de Chagas? 

(   ) Mais do que antes;(   ) Do mesmo jeito de antes; (   ) Menos do que antes. 

O apoio da família para superar a doença: 

(   ) Pior do que antes; (   ) Tanto quanto antes; (   ) Melhor do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, como tem sido a ajuda da família para lutar contra a doença 

de Chagas? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Continua do mes mo jeito; (   ) Melhor do que antes. 

O quanto a doença tem atrapalhado as atividades de lazer? 

(   ) Mais do que antes; (   ) Tanto quanto antes; (   ) Menos do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, o quanto a doença de Chagas tem atrapalhado suas atividades 

de lazer (sair, descansar, ver televisão, etc)? 

(   ) Mais do que antes; (   ) Do mes mo jeito de antes; (   ) Menos do que antes. 
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A frequência da discriminação sobre sua doença: 

(   ) Mais do que antes; (   ) Tanto quanto antes; (   ) Menos do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, o quanto você tem sofrido discriminação por causa da doença 

de Chagas? 

(   ) Mais do que antes; (   ) Do mes mo jeito de antes;(   ) Menos do que antes.  

Fonte:A autora(2017). 

 
Quadro 06. Alterações realizadas nos itens do Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida de Indivíduos Acometidos por Doença de Chagas (QualiChagas) 

com base na segunda etapa de validação semântica, Pau dos Ferros (RN), 2017.  
QUES TÃO INICIAL QUES TÃO MODIFICADA 

IDENTIFICAÇÃO 

Quantas vezes por mês você pratica sua religião?  

(   ) Uma vez; (   ) Duas ou três vezes; (   ) Mais do que três vezes; (   ) Não pratica; (   ) Não 

tem religião. 

Quantas vezes por mês você participa de atividades religiosas? _______ 

Qual o seu estado civil? 

(   ) Solteiro(a); (   ) Vivendo com um parceiro(a); (   ) Viúvo(a); (   ) Divorciado.  

Qual o seu estado civil? 

(  ) Solteiro(a); (  ) Vivendo com um companheiro(a) (casado(a) ou amasiado(a)); (  ) Viúvo(a); 

(   ) Separado(a). 

DOMÍNIO FÍS ICO 

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido dor no peito por causa da doença de 

Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mes mo jeito; (   ) Sim, menos do que antes;  

(   ) Não. 

Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido dor no peito por causa da doença de Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, igual a antes; (   ) Sim, menos do que antes; (   ) Não.  

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido dor ao engolir algum alimento por causa da 

doença de Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mes mo jeito; (   ) Sim, menos do que antes; 

(   ) Não. 

Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido dor ao engolir algum alimento por causa da 

doença de Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, igual a antes; (   ) Sim, menos do que antes; (   ) Não.  

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido dor na barriga por causa da doença de 

Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mes mo jeito; (   ) Sim, menos do que antes;  

(   ) Não. 

Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido dor na barriga por causa da doença de 

Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, igual a antes; (   ) Sim, menos do que antes; (   ) Não.  

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido inchaço nas pernas por causa da doença de 

Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mes mo jeito; (   ) Sim, menos do que antes; 

(   ) Não. 

Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido inchaço nas pernas por causa da doença de 

Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, igual a antes; (   ) Sim, menos do que antes; (   ) Não.  

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido falta de ar por causa da doença de Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mesmo jeito; (   ) Sim, menos do que antes;  

(   ) Não. 

Nos últimos 6 meses, você acha que  tem sentido falta de ar por causa da doença de Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, igual a antes; (   ) Sim, menos do que antes; (   ) Não.  

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido seu coração bater muito forte, muito rápido 

ou descompassado por causa da doença de Chagas? 

Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido seu coração bater muito forte, muito rápido ou 

descompassado por causa da doença de Chagas? 
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(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mes mo jeito; (   ) Sim, menos do que antes;  

(   ) Não. 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, igual a antes; (   ) Sim, menos do que antes; (   ) Não.  

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido fraqueza muscular por causa da doença de 

Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mesmo jeito; (   ) Sim, menos do que antes;  

(   ) Não. 

Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido fraqueza muscular por causa da doença de 

Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, igual a antes; (   ) Sim, menos do que antes; (   ) Não.  

Em relação à doença de Chagas, nos últimos 6 meses você tem dormido:  

(   ) Mais do que antes; (   ) Do mes mo jeito de antes; (   ) Menos do que antes. 

Em relação à doença de Chagas, nos últimos 6 meses você tem dormido: 

(   ) Melhor do que antes; (   ) Do mesmo jeito; (   ) Pior do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido dificu ldade para engolir algum alimento por 

causa da doença de Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, continua do mes mo jeito; (   ) Sim, menos do que antes; 

(   ) Não. 

Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido dificuldade para engolir algum alimento por 

causa da doença de Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes; (   ) Sim, igual a antes; (   ) Sim, menos do que antes; (   ) Não.  

Em relação aos últimos 6 meses, você tem sentido dificuldade para defecar por causa da 

doença de Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes;(   ) Sim, continua do mes mo jeito;(   ) Sim, menos do que antes; 

(   ) Não. 

Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido dificuldade para defecar por causa da doença 

de Chagas? 

(   ) Sim, mais do que antes;(   ) Sim, igual a antes;(   ) Sim, menos do que antes;(   ) Não.  

Em relação aos últimos 6 meses, você foi internado quantas vezes por causa da doença de 

Chagas? _____ 

Nos últimos 6 meses, você foi internado quantas vezes por causa da doença de Chagas? _____ 

Em relação aos últimos 6 meses, você procurou atendimento de saúde para a doença de Chagas 

quantas vezes? _____ 

Nos últimos 6 meses, quantas vezes você procurou atendimento de saúde para a doença de 

Chagas? _____ 

Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 meses, como você acha que está sua saúde? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Do mesmo jeito de antes; (   ) Melhor que antes. 

Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 meses, como você acha que tem estado sua 

saúde? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Do mesmo jeito de antes; (   ) Melhor que antes. 

DOMÍNIO PS ICOLÓGICO 

Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 meses, como você acha que tem sido o resultado 

do acompanhamento que você recebe pela equipe de saúde? 

(   ) Menor do que antes; (   ) Continua do mesmo jeito; (   ) Maior do que antes; (   ) Não tem 

realizado acompanhamento da doença. 

Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 meses, como você acha que tem sido o resultado 

do acompanhamento de saúde que você realiza?  

(   ) Menor do que antes; (   ) Continua do mesmo jeito; (   ) Maior do que antes; (   ) Não tem 

realizado acompanhamento da doença. 

Em relação aos últimos 6 meses, como você se sente quando pensa na doença de Chagas? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Continua do mes mo jeito; (   ) Melhor do que antes. 

Nos últimos 6 meses, como você tem se sentido quando lembra da doença de Chagas? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Do mesmo jeito; (   ) Melhor do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, o quanto você se preocupa com a doença de Chagas? 

(   ) Menos do que antes; (   ) Do mesmo jeito de antes; (   ) Mais do que antes. 

Nos últimos 6 meses, o quanto você tem se preocupado com a doença de Chagas? 

(   ) Menos do que antes; (   ) Do mesmo jeito; (   ) Mais do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, como você considera a vida com a doença de Chagas? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Do mesmo jeito de antes; (   ) Melhor do que antes. 

Nos últimos 6 meses, como você acha que tem sido sua vida com a doença de Chagas? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Continua do mes mo jeito; (   ) Melhor do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, como você avalia as dificuldades nas atividades do dia-a-dia 

por causa da doença de Chagas? 

(   ) Maiores do que antes; (   ) Continuam do mesmo jeito; (   ) Menores do que antes. 

Nos últimos 6 meses, como têm sido as dificuldades nas atividades do dia-a-dia por causa da 

doença de Chagas? 

(   ) Maiores do que antes; (   ) Iguais a antes; (   ) Menores do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, você acha que a melhora da doença de Chagas por causa do Nos últimos 6 meses, como você avalia a melhora da doença de Chagas por causa do 
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acompanhamento tem sido: 

(   ) Menor do que antes; (   ) Continua do mesmo jeito; (   ) Maior do que antes; (   ) Não tem 

realizado acompanhamento da doença. 

acompanhamento? 

(   ) Menor do que antes; (   ) Igual a antes ;(   ) Maior do que antes; (   ) Não tem realizado 

acompanhamento da doença. 

DOMÍNIO SOCIAL 

Em relação aos últimos 6 meses, como você avalia as dificuldades no emprego por causa da 

doença de Chagas? 

(   ) Maiores do que antes; (   ) Continuam do mes mo jeito; (   ) Menores do que antes; (   ) Não 

está trabalhando. 

Nos últimos 6 meses, como têm sido as dificuldades no emprego por causa da doença de 

Chagas? 

(   ) Maiores do que antes; (   ) Iguais a antes; (   ) Menores do que antes; (   ) Não está 

trabalhando. 

Em relação aos últimos 6 meses, como você avalia os gastos com o tratamento da doença de 

Chagas (consultas, medicamentos e exames)? 

(   ) Maiores do que antes; (   ) Continuam do mesmo jeito; (   )  Menores do que antes. 

Nos últimos 6 meses, como têm sido os gastos com o tratamento da doença de Chagas 

(consultas, medicamentos e exames)?  

(   ) Maiores do que antes; (   ) Iguais a antes; (   )  Menores do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, o quanto você tem precisado da ajuda da família para cuidar 

da doença de Chagas? 

(   ) Mais do que antes; (   ) Do mes mo jeito de antes; (   ) Menos do que antes. 

Nos últimos 6 meses, o quanto você tem precisado da ajuda/apoio da família para cuidar da 

doença de Chagas? 

(   ) Mais do que antes; (   ) Do mes mo jeito; (   ) Menos do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, como tem sido a ajuda da família para lutar contra a doença 

de Chagas? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Continua do mes mo jeito; (   ) Melhor do que antes. 

Nos últimos 6 meses, como tem sido a ajuda/apoio da família para lutar contra a doença de 

Chagas? 

(   ) Pior do que antes; (   ) Do mesmo jeito; (   ) Melhor do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, o quanto a doença de Chagas tem atrapalhado suas atividades 

de lazer (sair, descansar, ver televisão, etc)? 

(   ) Mais do que antes; (   ) Do mes mo jeito de antes;(   ) Menos do que antes. 

Nos últimos 6 meses, o quanto a doença de Chagas tem atrapalhado suas atividades de lazer 

(sair, descansar, ver televisão, etc)? 

(   ) Mais do que antes; (   ) Do mes mo jeito; (   ) Menos do que antes. 

Em relação aos últimos 6 meses, o quanto você tem sofrido discriminação por causa da doença 

de Chagas? 

(   ) Mais do que antes; (   ) Do mes mo jeito de antes; (   ) Menos do que antes. 

Nos últimos 6 meses, o quanto você tem sofrido discriminação/preconceito por causa da 

doença de Chagas? 

(   ) Mais do que antes; (   ) Do mes mo jeito; (   ) Menos do que antes. 

Fonte:A autora(2017).
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3.2.2 Validação de conteúdo 

 

 O comitê de juízes foi composto por uma amostra de 5 (cinco) pesquisadores(as), dos 

quais 3 (três) são médicos e 2 (dois) são graduados(as) em Psicologia. Quanto à formação 

acadêmica, foram incluídos 3 (três) doutores(as) e 2 (dois) mestres(as) (Tabela 01).  

 

Tabela 01: Perfil dos avaliadores que julgaram o Instrumento de Avaliação da Qualidade de 
Vida de Indivíduos Acometidos por Doença de Chagas (QualiChagas),  Brasil, 2017.  

 Sexo Formação Titulação Tempo de 

Formação 

(anos) 

Áreas de Atuação 

Avaliador 1  Masculino Medicina Mestrado 17 Card iologia e Ecocardiografia  

Avaliador 2  Masculino Medicina Doutorado 29 Medicina Interna e Medicina 

Tropical 

Avaliador 3  Masculino Medicina Doutorado 41 Clín ica Médica  

Avaliador 4  Masculino Psicologia  Mestrado 02 Psicometria  

Avaliador 5  Femin ino Psicologia  Doutorado 06 Psicologia  

Fonte:A autora (2017).  

 

 Na primeira rodada da Técnica Delphi, foram sugeridas 37 alterações pelos 

avaliadores em um quantitativo de 25 itens.  Das observações elencadas, 05 correspondiam à 

identificação, 13 referiam-se aos atributos do domínio físico, 09 ao psicológico, 02 ao social e 

08 classificaram-se como sugestões extras. Mediante consenso entre os autores, foram aceitas 

23 recomendações e um número de 19 questões foram modificadas para atender ao 

julgamento dos peritos, das quais 10 relativas à dimensão física, 05 referentes ao domínio 

psicológico, 03 ao bloco identificação e 01 ao social. O núcleo que perpassou por um maior 

número de alterações foi o domínio físico, correspondente a 10 ajustes, seguido do 

psicológico, o qual sofreu 05 modificações, e do social, com 01 ajuste. Das sugestões extras 

elencadas, 04 foram atendidas (Quadro 07).  

No segundo ciclo de avaliação, foram propostas 08 alterações pelos avaliadores em 

um quantitativo de 06 itens.  Das observações elencadas, 03 referiam-se aos atributos do 

domínio psicológico, 02 à identificação do participante, 01 ao núcleo físico e 02 relacionadas 

a outros apontamentos. Foram acatadas 07 recomendações, das quais 03 pertinentes ao campo 

psicológico, 02 respectivas à identificação e 02 relacionadas às sugestões extras. Um conjunto 

de 05 questões foi ajustado para aperfeiçoamento do modelo, entre os quais 03 

correspondentes ao núcleo psicológico e 02 ao bloco de identificação (Quadro 08).
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Quadro 07. Sugestões dos juízes e alterações realizadas acerca dos itens avaliados na primeira rodada da Técnica Delphi do Instrumento d e Avaliação da 

Qualidade de Vida de Indivíduos Acometidos por Doença de Chagas (QualiChagas), Brasil, 2017.  
ITEM QUES TÃO INICIAL SUGES TÕES  DOS JUÍZES  ACEITAÇÃO  QUES TÃO REFORMULADA 

IDENTIFICAÇÃO 

01 Data de nascimento Substituir por idade NÃO - 

03 Você mora em que município? Substituir por “Você mora em qual 

cidade?” 

SIM Você mora em qual cidade? 

05 Quantas vezes por mês você participa de atividades 

religiosas? 

Remover NÃO - 

08 Quantas pessoas moram na sua casa, contando com você? Remover SIM Item removido 

13 A sua doença de Chagas está: Substituir por “Onde está a sua 

doença de Chagas?” 

SIM Onde está a sua doença de Chagas? 

DOMÍNIO FÍS ICO 

16 Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido dor no 

peito por causa da doença de Chagas? 

Suprimir as palavras “acha que” SIM Nos últimos 6 meses, você tem sentido dor no peito por 

causa da doença de Chagas? 

17 Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido dor ao 

engolir algum alimento por causa da doença de Chagas? 

Suprimir as palavras “acha que” SIM Nos últimos 6 meses, você tem sentido dor ao engolir 

algum alimento por causa da doença de Chagas? 

18 Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido dor na 

barriga por causa da Doença de Chagas? 

Suprimir as palavras “acha que” NÃO - 

O sintoma “dor na barriga” é 

multifatorial e inespecífico. 

Remover.  

SIM Questão removida 

Alterar por realização de cirurgia 

por causa da Doença de Chagas. 

NÃO - 

19 Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido falta de 

ar por causa da doença de Chagas? 

Suprimir as palavras “acha que”. SIM Nos últimos 6 meses, você tem sentido falta de ar por 

causa da doença de Chagas? 

20 Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido inchaço 

nas pernas por causa da doença de Chagas? 

Suprimir as palavras “acha que”. SIM Nos últimos 6 meses, você tem sentido inchaço nas 

pernas por causa da doença de Chagas? 

21 Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido seu 

coração alterado (batendo muito fo rte, muito rápido ou 

descompassado)  por causa da doença de Chagas? 

Suprimir as palavras “acha que”. SIM Nos últimos 6 meses, você tem sentido seu coração 

alterado (batendo muito forte, muito rápido ou 

descompassado)  por causa da doença de Chagas? 

22 Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido fraqueza 

muscular por causa da doença de Chagas? 

Suprimir as palavras “acha que”. SIM Nos últimos 6 meses, você tem sentido fraqueza 

muscular por causa da doença de Chagas? 

23 Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido 

dificuldade para engolir algum alimento por causa da 

doença de Chagas? 

Remanejá-la para antes do item 

sobre dor ao engolir, uma vez que 

estão relacionadas 

SIM Item reposicionado 
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24 Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido 

dificuldade para defecar por causa da doença de Chagas? 

Suprimir as palavras “você acha 

que”. 

SIM Nos últimos 6 meses, tem sentido dificuldade para 

defecar por causa da doença de Chagas? 

25 Nos últimos 6 meses, por causa da doença de Chagas, 

você tem dormido: 

Quantificar o sono em horas. NÃO - 

29 Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 meses, 

como você acha que tem estado sua saúde? 

Suprimir as palavras “você acha 

que”. 

SIM Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 meses, 

como tem estado sua saúde? 

DOMÍNIO PS ICOLÓGICO 

30 Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 meses, 

como você acha que tem sido o resultado do 

acompanhamento de saúde que você realiza?  

A questão se refere ao domín io 

físico. 

NÃO - 

A percepção do resultado do 

acompanhamento já se encontra 

contemplada em outro item. 

SIM A questão foi removida, uma vez que se assemelha a 

outro item. 

 

31 Nos últimos 6 meses, como você tem se sentido quando 

lembra da doença de Chagas? 

Suprimir a palavra “você” NÃO - 

A escala não permite alcançar o 

objetivo proposto. Sugeriu a 

substituição por alternativas 

semelhantes a “abatido, 

conformado, preocupado, etc”. 

SIM A questão foi substituída por outras respectivas aos 

sentimentos vivenciados pelo indivíduo portador de 

doença de Chagas e as escalas anteriores foram mantidas. 

32 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem se preocupado 

com a doença de Chagas? 

Suprimir a palavra “você” SIM Nos últimos 6 meses, o quanto tem se preocupado com a 

doença de Chagas? 

33 Nos últimos 6 meses, como você acha que tem sido sua 

vida com a doença de Chagas? 

Suprimir a palavra “você” SIM Nos últimos 6 meses, como acha que tem sido sua vida 

com a doença de Chagas? 

35 Nos últimos 6 meses, como você avalia a melhora da 

doença de Chagas por causa do acompanhamento? 

Remanejar a questão para o 

domín io social 

NÃO - 

36 Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 meses, 

como você avalia seu estado psicológico? 

Suprimir a palavra “você”   SIM Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 meses, 

como avalia seu estado psicológico? 

37 Como você imagina que a sua doença de Chagas estará 

daqui a um ano? 

A finalidade da questão não está 

clara.  

NÃO - 

DOMÍNIO SOCIAL 

39 Nos últimos 6 meses, como têm sido os gastos com o 

tratamento da doença de Chagas (consultas, medicamentos 

e exames)?  

O item se refere a uma variável 

demográfica. Logo, deve ser 

removido. 

NÃO - 
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40 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem precisado de 

ajuda/apoio da família para cuidar da doença de Chagas? 

Suprimir a palavra “você”. SIM Nos últimos 6 meses, o quanto tem precisado de 

ajuda/apoio da família para cuidar da doença de Chagas? 

SUGES TÕES  EXTRAS  

SUGES TÃO ACEITAÇÃO REFORMULAÇÃO 

Justificar a adoção do período de 6 meses para avaliação. SIM O período de 6 meses foi adotado em v ista da qualidade 

de vida ser um construto dinâmico e considerando o viés 

de memória do paciente. 

Acrescentar item sobre idade na qual descobriu a doença. NÃO - 

Acrescentar item sobre via de contaminação da doença. NÃO - 

Acrescentar item sobre estresse em decorrência da doença. SIM Foi acrescentado item sobre estresse no instrumento. 

Acrescentar item sobre mudança de hábitos em decorrência da 

doença. 

NÃO - 

Acrescentar item sobre necessidade de trabalhar a auto-estima por 

causa da doença. 

NÃO O item que versa sobre uso de medicação na depressão 

estabelece relação com o objet ivo da questão sugerida. 

Estabelecer apenas um tipo de escala para as respostas. SIM Foram padronizadas as mesmas respostas em todas as 

questões possíveis.  

Equilibrar o número de itens entre os domínios. SIM Dada a impossibilidade dos domínios apresentarem 

exatamente a mesma quantidade de itens, distribuiu-se os 

atributos de maneira aproximadamente equivalente. 

Fonte:A autora(2017). 
 

Quadro 08. Sugestões dos juízes e alterações realizadas acerca dos itens avaliados na segunda rodada da Técnica Delphi para análise do  
Instrumento para Avaliação da Qualidade de Vida de Indivíduos com Doença de Chagas (QualiChagas), Brasil, 2017.  
Item Questão Inicial Sugestões dos Juízes  Aceitação Questão Reformulada 

IDENTIFICAÇÃO 

03 Você mora em qual cidade? Substituir por “Você mora em qual cidade/estado?” SIM Você mora em qual cidade/estado? 

04 Você estudou até que série? Substituir por “Você estudou até qual série (ano 

escolar)?” 

SIM Substituir por “Você estudou até qual série 

(ano escolar)?” 

DOMÍNIO FÍS ICO 

27 Nos últimos 6 meses, quantas vezes você foi 

internado(a) por causa da doença de Chagas? 

Acrescentar como opções “sim” e “não”.  NÃO - 

DOMÍNIO PS ICOLÓGICO 

32 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem se sentido 

nervoso por causa da doença de Chagas? 

Rever conceitos das questões sobre nervosismo, 

estresse e irritabilidade, optando por uma das 

terminologias, uma vez que são semelhantes. 

SIM A questão respectiva a nervosismo foi 

mantida. As demais foram descartadas. 

33 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem se sentido Rever conceitos da questões  sobre nervosismo, SIM A questão respectiva a nervosismo foi 
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estressado por causa da doença de Chagas? estresse e irritabilidade, optando por uma das 

terminologias, uma vez que são semelhantes. 

mantida. As demais foram descartadas. 

34 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem se sentido 

irritado por causa da doença de Chagas? 

Rever conceitos das questões sobre nervosismo, 

estresse e irritabilidade, optando por uma das 

terminologias, uma vez que são semelhantes. 

SIM A questão respectiva a nervosismo foi 

mantida. As demais foram descartadas. 

 SUGES TÕES  EXTRAS  

SUGES TÃO ACEITAÇÃO REFORMULAÇÃO 

Estabelecer apenas um tipo de escala para as respostas. SIM Foram padronizadas as mesmas respostas em todas as 

questões possíveis.  

Equilibrar o número de itens entre os domínios. SIM Dada a impossibilidade dos domínios apresentarem 

exatamente a mesma quantidade de itens, distribuiu-se os 

atributos de maneira aproximadamente equivalente.  

Fonte:A autora(2017).
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3.3 PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

 

Na avaliação dos Índices de Validade de Conteúdo alcançados na primeira rodada da 

Técnica Delphi, verificou-se que todos os critérios das dimensões do instrumento 

apresentaram índice acima de 0,80, caracterizado como adequado, com ressalva para o 

domínio psicológico, sobre o qual apontou-se a necessidade de ajustes no critério vocabulário 

(Tabela 02). 

Tratando-se do Índice de Kappa, observou-se que este esteve acima de 0,70 em quase 

todos os critérios analisados por domínio, com exceção do vocabulário respectivo às 

dimensões física e psicológica, sendo constatada concordância quase perfeita na avaliação 

geral dos critérios de consistência, clareza, pertinência, objetividade e simplicidade e 

concordância substancial relativa ao vocabulário empregado (Tabela 02). 

 

Tabela 02: Concordância dos juízes na primeira rodada da Técnica Delphi segundo o Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC) e Índice de Kappa distribuídos por domínio.  

Domínios 
Pertinência Consistência Clareza Objetividade Simplicidade  Vocabulário 

IVC Kappa  IVC Kappa  IVC Kappa  IVC Kappa  IVC Kappa  IVC Kappa  

Identi ficação 0,90 0,86 0,93 0,87 0,91 0,80 0,90 0,86 0,93 0,87 0,90 0,81 

Físico 0,96 0,92 0,96 0,92 0,95 0,89 0,96 0,92 0,96 0,92 0,81 0,65 

Psicológico 0,95 0,90 0,95 0,90 0,95 0,90 0,95 0,90 0,95 0,90 0,75 0,55 

Social 0,97 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,93 

Geral  0,94 0,90 0,95 0,91 0,94 0,88 0,94 0,91 0,95 0,91 0,85 0,73 

Fonte: A autora (2017). 

Realizadas as devidas alterações nos itens problemáticos da primeira rodada, 

verificou-se Índice de Validade de Conteúdo adequado para todos os critérios de todos os 

domínios avaliados no segundo ciclo da avaliação.  Na análise do Índice de Kappa, obteve-se 

valores acima de 0,90 em todos os atributos de cada dimensão, estabelecendo concordância 

quase perfeita (Tabela 03). 

 

Tabela 03: Concordância dos juízes na segunda rodada da Técnica Delphi segundo o Índice 
de Validade de Conteúdo (IVC) e Índice de Kappa distribuídos por domínio.  

Domínio 
Pertinência Consistência Clareza Objetividade Simplicidade  Vocabulário 

IVC Kappa  IVC Kappa  IVC Kappa  IVC Kappa  IVC Kappa  IVC Kappa  

Identi ficação 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Físico 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Psicológico 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Social 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Geral  1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fonte: A autora (2017). 
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3.4 A VERSÃO FINAL DO INSTRUMENTO  

  

A versão final do teste foi denominada de Instrumento de Avaliação da Qualidade de 

Vida de Indivíduos Acometidos por Doença de Chagas (QualiChagas) e caracteriza-se como 

um questionário estruturado, composto por 57 (cinqüenta e sete) itens distribuídos 

aproximadamente de maneira equitativa em 4 (quatro) dimensões: identificação (14), domínio 

físico (15), domínio psicológico (17) e domínio social (11) (Quadro 09) (APÊNDICE H).  

Em relação ao modelo de respostas ofertadas, adotou-se uma escala ordinal do tipo 

Likert, com escalas de maior e menor intensidade, apresentando as seguintes variações de 

respostas na maior parte dos itens: a) sim, mais do que antes; b) sim, igual a antes; c) sim, 

menos do que antes; d) não.  Considerando, ainda, a possibilidade do item não se aplicar às 

situações vivenciadas pelo paciente, foi acrescentada a alternativa “Não se aplica”. Em outros 

itens, por a escala anterior não se adequar à obtenção da resposta, foram utilizadas as opções: 

a) pior do que agora; b) igual a agora; c) melhor do que agora; a) pior do que antes; b) igual a 

antes; c) melhor do que antes e a) menos do que antes; b) igual a antes; c) mais do que antes.  

 

Quadro 09. Domínios e itens da Versão Final do Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida de 
Indivíduos Acometidos por Doença de Chagas (QualiChagas), 2017.  

FÍSICO PSICOLÓGICO SOCIAL 

Estado de saúde antes da doença Preocupação Dificuldades no emprego 

Dor no peito Tristeza Gastos com a Doença 

Dificuldade de deglutição Nervosismo Suporte financeiro para as necessidades 
de saúde 

Dor ao deglutir Vergonha Necessidade de apoio da família e dos 
amigos 

Dispneia Medo Satisfação quanto ao apoio da família e 
amigos 

Inchaço nos membros inferiores Dependência Fé 

Arritmias Sentimentos negativos Interferência nas atividades de lazer 

Fraqueza muscular Conformismo Alterações nas relações sociais 

Constipação Tranquilidade Dificuldades nas atividades sexuais 

Sono Negação Busca de informações sobre a doença 

Alimentação Incômodo frente ao monitoramento Enfrentamento de preconceitos 

Dificuldades nas atividades 
diárias 

Satisfação com a vida  

Hospitalizações Facilidade para adoecer  

Busca por atendimento de saúde Avaliação do estado psicológico  

Estado atual de saúde Uso de medicação para depressão  

 Perspectivas para o futuro  

Fonte : A autora(2017). 
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4 DISCUSSÃO  

 

4.1 PROCEDIMENTOS TEÓRICOS 

 

Os procedimentos teóricos adotados para a identificação dos atributos obedeceram às 

recomendações da literatura, a qual sugere a realização de revisão bibliográfica sobre a 

temática (Alexandre; Coluci, 2011; Epstein; Santo; Guillemin, 2014; Mendonça; Guerra, 

2007), a extração de itens de outros instrumentos que avaliem o mesmo elemento (Pasquali, 

2003) e a consulta a representantes da população em estudo (Alexandre; Coluci, 2011; 

Epstein; Santo; Guillemin, 2014; Mendonça; Guerra, 2007).  

Nesta perspectiva, a busca por fontes diversas caracterizou-se como fundamental, uma 

vez que oportunizou o rastreio de informações da maneira mais completa possível, resultando 

na conformação de um banco abrangente de perguntas e temas potencialmente relacionados 

ao construto de avaliação (Worthen; Sanders; Fitzpatrick, 2004). É válido ressaltar, ainda, que 

o levantamento de referencial bibliográfico ofertou aporte teórico tanto para subsidiar a 

elaboração do instrumento quanto, posteriormente, auxiliar na análise das alterações 

recomendadas na etapa experimental (Silva et al., 2015).  

A condução da coleta de itens com uma amostra da população de interesse representou 

uma alternativa eficiente de recrutamento de elementos para o instrumento, entendida a 

necessidade de reunir também evidências empíricas para a fundamentação do construto 

(Pasquali, 1999). A escolha da abordagem participativa possibilitou que os sujeitos se 

envolvessem no processo de elaboração do instrumento, elevando o potencial de 

fidedignidade das informações reunidas (Worthen; Sanders; Fitzpatrick, 2004; Cavalieri; 

Macedo-Soares; Thiollent, 2004), uma vez que possuem conhecimento e familiaridade com o 

objeto de estudo por estarem diretamente relacionados a este (Cavalieri; Macedo-Soares; 

Thiollent, 2004). Neste sentido, evidencia-se a presença do elemento humano no processo de 

elaboração do questionário pelo redirecionamento da atenção para as queixas e necessidades 

daqueles para quem a avaliação foi construída (Cavalieri; Macedo-Soares; Thiollent, 2004; 

Worthen; Sanders; Fitzpatrick, 2004), abrindo-se espaço para a visualização do objeto de 

pesquisa por pontos de vista diversificados (Worthen; Sanders; Fitzpatrick, 2004). Ademais, a 

aproximação com as opiniões do público-alvo funcionou como base para a seleção das 

variáveis a serem inclusas no modelo (Lucian; Dornelas, 2014) e para a redação das questões 

com o vocabulário e estilo textual dos respondentes (Likert, 1932).  
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 A amostra elevada de participantes que compuseram a etapa da coleta de itens 

empíricos também apresentou-se como um ponto positivo, entendendo-se que é necessário 

angariar todas as evidências empíricas possíveis para a fundamentação do elemento de 

mensuração (Pasquali, 1999). Além disso, em decorrência da inexistência de estudos que 

determinem a quantidade exata do número de indivíduos que devem ser inclusos, propõe-se 

coletar o maior quantitativo de opiniões, até que se alcance uma condição na qual o 

pesquisador perceba que a coleta não está mais acrescentando itens à formação do construto 

(Lucian; Dornelas, 2014).  

 

4.2 PROCEDIMENTOS EMPÍRICOS 

 

Os procedimentos empíricos adotados para avaliar a qualidade do material elaborado 

atenderam às exigências da literatura especializada, considerando-se que realizou-se o 

julgamento do instrumento por indivíduos da população-alvo e por profissionais experientes 

na área de estudo (López; Carvalho, 2006), garantindo que a formatação do instrumento  

perpassasse por intensas discussões coletivas (Silva; Arruda, 1993).  

 A inclusão de indivíduos do público-alvo no processo de validação semântica 

configurou-se como um elemento importante na construção dos itens de avaliação, à medida 

que a realização de adequações na linguagem dos itens para torná-los acessíveis ao grupo para 

o qual se administrará o questionário eleva a validade aparente, indicando que o teste mede o 

que parece estar medindo (Menezes, 2006), e garante a fidedignidade das respostas obtidas 

(Torres; Fermam, 2016). Desta forma, pode-se estabelecer uma sequência de itens de fácil 

entendimento, dispostos de forma breve, clara e com vocábulos adequados (Torres; Fermam, 

2016), possibilitando que o critério “clareza” seja suficiente para todos os estratos da 

população-alvo (Pasquali, 1998), uma vez que a prioridade é o entendimento das frases e não 

sua elegância artística (Pasquali, 1998). Destaca-se, ainda, que o número de sujeitos 

direcionados para esta etapa atendeu aos preceitos do referencial metodológico empregado, o 

qual sugere o número mínimo de 5 (cinco) participantes para a validação semântica, 

dispensando a realização de cálculo amostral (Fegadolli; Reis; Martins; Bullinger; Santos, 

2010).  

A escolha da Técnica Delphi para o procedimento de validação de conteúdo esteve em 

consonância com estudos anteriores (Guimarães; Haddad; Martins, 2015; Garcia, 2015) e 

configurou-se como uma estratégia válida, visto que a seleção de especialistas na área para 

avaliação da proposta tem demonstrado eficácia devido ao amplo conhecimento destes na 
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temática em foco, o que lhes confere propriedade e confiança para ponderar sobre os itens em 

pauta (Pasquali, 2009; Garcia, 2015). Partindo deste pressuposto, a rigorosidade quanto ao 

perfil de formação dos avaliadores do estudo atendeu aos fundamentos de seleção para a 

amostra de avaliadores, os quais determinam que o comitê deve ser constituído por 

profissionais com notório conhecimento técnico-científico na área de estudo (Alexandre; 

Gallasch, 2013). 

O recrutamento de um painel de juízes de caráter bidisciplinar fundamentou-se no fato 

de que a opinião de profissionais de distintas áreas qualifica o conteúdo do instrumento (Cruz; 

Ide; Tanaka; Caromano, 2008) por permitir a troca de opiniões e conhecimentos 

diversificados correspondentes à área de atuação de cada profissional (Oliveira; Costa; Wille, 

2008), elevando a heterogeneidade dos dados (Borsa; Damásio; Bandeira, 2012). De maneira 

semelhante, a divisão paritária entre profissionais das duas áreas correlatas atendeu ao 

determinado pelas evidências científicas, as quais defendem que critérios como possuir 

experiência clínica e possuir conhecimento metodológico sobre a elaboração de questionários 

e escalas são decisivos na qualidade do instrumento em construção (Grant; Davis, 1997; 

Davis, 1992). 

Quanto ao número de indivíduos que devem compor o quadro de avaliadores, embo ra 

haja divergências na literatura (Pasquali, 2009; Alexandre; Coluci, 2011), foram cumpridos os 

preceitos metodológicos, os quais versam que deve haver a participação de um número 

mínimo de cinco peritos (Rubio; Berg-Weger; Lee, 2003), devendo-se levar em consideração, 

ainda, as exigências elevadas quanto à formação, à qualificação e à disponibilidade dos 

examinadores requisitados para o estudo pretendido, aspectos que também implicam no 

tamanho da amostra (Almeida; Spínola; Lancman, 2009).  

 A opção pelo uso da Técnica Delphi Online apresentou-se como um fator facilitador 

(Alexandre; Coluci, 2011; Alexandre; Gallasch, 2013) pela ampliação do acesso aos juízes 

candidatos ao perfil desejado (Melo et al., 2011). A seleção dos sujeitos, ainda que guiada por 

amostragem intencional, justificou-se pela necessidade de atender aos critérios de inclusão 

estipulados para o grupo de avaliadores (Lucian; Dornelas, 2014).  Acrescente-se, ainda, que, 

o processo de avaliação do instrumento por peritos ocorreu de maneira independente, 

cumprindo os pressupostos da literatura (Oxman; Clarke, 1999; Perez; Schueler, 1982).  

 A realização de duas rodadas de análises pelos juízes representou um limite de 

execuções suficiente, visto que indica-se, no máximo, de dois a quatro ciclos de avaliação, até 

que se atinja o consenso nas respostas (Rubio; Berg-Weger; Lee, 2003; Alexandre; Coluci, 

2011), o qual, neste estudo, foi alcançado na segunda etapa da Técnica Delphi.  
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 Diante dos valores psicométricos aferidos por item, não há um consenso dos 

pesquisadores sobre as condutas a serem empregadas (Guimarães; Haddad; Martins, 2015). 

Contudo, neste estudo, foram consideradas, além dos critérios estatísticos, as recomendações 

explanadas pelos peritos e optou-se por não excluir algumas questões avaliadas abaixo dos 

parâmetros psicométricos ideais na primeira rodada, mantendo-as no instrumento sob a 

penalidade de realizar as modificações sugeridas e submeter à análise na segunda etapa da 

Técnica Delphi, momento no qual se definiria a pertinência destas no instrumento, situação 

semelhante à relatada em outras pesquisas (Arreguy-Sena; Carvalho, 2009; Oriá; Ximenes, 

2012; Freitas, 2012). Este procedimento permitiu que os itens fossem avaliados em um reteste 

para possível elevação dos graus de concordância entre os avaliadores (Almeida; Spínola; 

Lancman, 2009; Raymundo, 2009), evitando que o atributo fosse excluído por problemas 

estruturais que pudessem ser corrigidos. Ademais, a possibilidade de aceitar ou não as 

sugestões dos juízes se deu pela preocupação com a correspondência destas frente à literatura 

especializada e à experiência adquirida por meio da coleta de itens junto à população-alvo e a 

avaliação semântica, assumindo-se que os critérios de análise devem incluir tanto o caráter 

teórico quanto prático do teste (Rocha, 2008).  

Dada a necessidade de sistematização dos elementos de julgamento do instrumento 

(Oxman; Guyatt, 1991), a disponibilização de um guia de apoio a decisões caracterizou-se 

como uma ferramenta norteadora da análise realizada pelos juízes, entendendo-se que a 

discussão dos critérios de avaliação e dos procedimentos para atribuição das notas direcionou 

a homogeneização da conduta na coleta de dados e facilitou a emissão de opiniões acerca das 

questões em análise (Miranda; Araújo; Faleiros-Castro, 2012), diferenciando-se de outros 

estudos, os quais apontaram a ausência da conceituação dos aspectos de avaliação como uma 

fragilidade no processo de validação (Hexsel; Weber; Taborda; Dal‟Forno; Zechmeister-

Prado, 2011; Guimarães; Haddad; Martins, 2015).   

Assumindo-se que a análise pelo painel de especialistas deve incluir procedimentos 

quantitativos e qualitativos (Rubio; Berg-Weger; Lee; Rauch, 2003; Alexandre; Coluci, 2011; 

Hyrkäs; Appelqvist-Schmidlechner; Oksa, 2003), a oferta de um espaço no qual os juízes 

pudessem propor sugestões e acrescentar comentários sobre as questões formuladas 

representou uma estratégia positiva por permitir uma avaliação qualitativa por parte dos 

peritos (Rubio Berg-Weger; Lee; Rauch, 2003), havendo sido empregada em estudos 

anteriores (Rubio; Berg-Weger; Lee; Rauch, 2003; Alexandre; Coluci, 2011).  

 

.4.3 PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 
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 À verificação dos padrões psicométricos do QualiChagas, detectou-se a concordância 

dos Índices de Validade de Conteúdo e Índices de Kappa aferidos diante das normatizações da 

literatura especializada (Guimarães; Haddad; Martins, 2015; Rubio; Ber-Weger; Tebb; Lee; 

Rauch, 2003; Landis e Koch, 1977), o que se deve, provavelmente, ao cumprimento passo a 

passo das fases de validação de conteúdo recomendadas (Haynes; Richard; Kubany, 1995; 

Pasquali, 1998). 

   

4.4 O INSTRUMENTO 

 

Embora o QualiChagas caracterize-se como um instrumento específico devido à 

possibilidade de medir elementos particulares do agravo em estudo (Oliveira; Orsini, 2008; 

Scattolin, 2006; Oliveira, 2010), há que se destacar a sua capacidade de mensurar elementos 

variados da condição de vida do paciente, considerada um aspecto positivo dos instrumentos 

de avaliação de qualidade de vida genéricos (Aguiar; Vieira; Carvalho; Montenegro-Junior, 

2008), de maneira que o questionário conjugou relevantes propriedades de ambas as propostas 

de instrumentos de avaliação, conduta estimulada pela literatura (Seidl; Zannon, 2004) por 

aumentar a eficácia e a confiabilidade da avaliação (Groenvold; Klee; Sprangers; Aaronson, 

1997). 

Quanto à disposição das variáveis, partindo-se da premissa de que o conceito de 

qualidade de vida é multidimensional (Martins; França; Kimura, 1996; Seidl; Zannon, 2004) e 

objetivando uma apresentação didática dos atributos, justifica-se a preferência pela 

distribuição dos itens em domínios, tal como estabelecido em outros estudos (Costa; Polak, 

2009; Icaza, 2007), os quais, concordando com os pressupostos teóricos, foram 

dimensionados nos núcleos temáticos de maneira aproximadamente proporciona l (Martins, 

2005). 

Considerando-se a complexidade do processo de seleção das informações a serem 

incluídas, a formulação da versão final do questionário com um número considerável de 

indagações representou uma estratégia adequada, sabido que não se deve estipular um número 

fixo de questões para o teste (Lucian; Dornelas, 2014), bem como evitar-se que se proponha 

um conjunto demasiadamente reduzido de atributos para o construto, sob a penalidade deste 

não ser devidamente representado (Lucian; Dornelas, 2014). Deve-se frisar, ainda, que quanto 

mais específico for o elemento a ser investigado menor será o consolidado de questões finais 

e vice-versa (Lucian; Dornelas, 2014), de maneira que esta última situação caracteriza o 
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construto de interesse do estudo, de natureza multidimensional (Martins; França; Kimura, 

1996; 1999; Seidl; Zannon, 2004). 

 A menção a um intervalo de tempo relativo ao enfrentamento das situações 

investigadas ressaltou o caráter de dinamicidade do construto tratado (Renwick; Brown, 

1996), evidenciando a necessidade de aplicação periódica do questionário para atualização da 

condição de vida do indivíduo, bem como adequou-se às especificidades relativas à evolução 

da condição chagásica. Ademais, a opção pelo período de 6 (seis) meses minimiza a 

possibilidade de viés de memória do paciente ao responder os questionamentos, sabido que 

fatos ocorridos há muito tempo podem ser esquecidos pelos sujeitos.  

 A organização da versão operacional do QualiChagas como um instrumento 

estruturado e o pré-estabelecimento de respostas para as questões representou uma alternativa 

que possibilita coletar de maneira quantitativa informações sobre o construto de interesse 

(Batista; Elliot, 2014), ajustando-se a algumas abordagens formais, facilitando o agrupamento 

de indivíduos segundo características pesquisadas e oferecendo resultados mais fidedignos 

(Almeida, 2004). 

A preferência pela adoção da escala Likert se deveu à possibilidade de identificar, no 

mesmo instrumento, o sentido e a intensidade da resposta (Nunnally; Bernstein, 1994) e por 

demonstrar efetividade na investigação de percepções, sentimentos e comportamentos 

(Menezes, 2006). Sobre o formato das opções de respostas, a apropriação de palavras como 

rótulos apresentou-se como confortável aos respondentes, conforme demonstrado em estudo 

que comprovou que este tipo de escala evidenciou melhor desempenho do que o formato 

numérico e gráfico em seis de sete aspectos avaliados (Derham, 2011).   

O estabelecimento de um número reduzido de opções de resposta resultou da 

preocupação quanto à objetividade (Scoaris; Pereira; Filho, 2009) e à facilidade de 

assimilação e compreensão (Roberts, 1980), adequando-se com maior facilidade aos níveis de 

escolaridade mais baixos, característica de percentual considerável do público investigado 

(Brito et al., 2012; Galvão, 2009; Dias; Machado; Fernandes; Vinhaes, 2000). Acrescente-se, 

ainda, que o número reduzido de graus dentre as possibilidades de resposta condensa o teste e 

eleva a sua eficiência para grandes quantidades de respondentes, entendendo-se que o tempo 

gasto na resposta do questionário é condicionado ao número de alternativas e o uso de uma 

escala curta diminui o tempo dispendido na coleta de dados (Rodriguez, 2005). Em 

contrapartida, a utilização de uma escala com muitos pontos pode tornar o instrumento 

confuso (Willet, 1998) ou gerar uma base de dados inválida para a verificação de inferências 
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estatísticas, visto que, mediante o tamanho da amostra, pode desencadear uma dispersão entre 

os respondentes, limitando o poder estatístico da análise (Lake, 2014).  

 

4.5 CONCLUSÕES 

 

Dada a concordância do processo de elaboração e avaliação do instrumento mediante 

os métodos propostos pela literatura e a expressão de padrões psicométricos satisfatórios, 

considera-se que o instrumento apresenta-se adequadamente validado quanto às etapas 

pretendidas, o que indica que este pode ser aplicado como uma ferramenta útil para o 

monitoramento e avaliação da qualidade de vida de indivíduos portadores de doença de 

Chagas. 

Entretanto, o QualiChagas configura-se como um instrumento metodológico novo e, 

portanto, estudos relacionados às suas propriedades psicométricas necessitam ser sistemática 

e continuamente conduzidos, no intuito de aprimorar os fatores mensurados e avaliar outros 

aspectos, com realce para a realização de estudos de análises fatoriais exploratória e 

confirmatória, entendendo-se que o processo de validação não se conclui no primeiro estudo 

realizado e que quanto mais evidências de que o instrumento avalia o construto de maneira 

adequada surgem, maior validade será atribuída ao teste. Sugere-se ainda que, em decorrência 

do instrumento haver sido elaborado e validado semanticamente no Brasil, para que possa ser 

empregado em outros países, deverá ser realizada a tradução e adaptação cultural.  

 Alguns desafios foram enfrentados ao longo do desenvolvimento do estudo, a exemplo 

da adaptação semântica dos itens do instrumento para os níveis de escolaridade mais baixos, o 

que aponta para as dificuldades que surgem em torno da transformação dos conhecimentos 

científicos em algo familiar para os distintos estratos educacionais. A conformação do painel 

de especialistas também representou um entrave, considerando-se a escassez de profissionais 

que apresentassem as competências mínimas exigidas para julgar o fenômeno de interesse e 

declarassem interesse em participar do processo de avaliação, resultando na ultrapassagem 

dos prazos planejados para a conclusão da etapa referente à Técnica Delphi, condição que 

desencadeou a necessidade de redimensionamento do cronograma da pesquisa. Acrescenta-se, 

ainda, em virtude da inexistência de instrumentos prévios validados sobre a qualidade de vida 

de pacientes portadores de doença de Chagas, a impossibilidade de comparação com outros 

modelos de mesma pretensão.  
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO PARA COLETA DE ITENS JUNTO À 

POPULAÇÃO-ALVO 

DENTIFICAÇÃO 

Número do questionário: 

Data de nascimento: 

 

Q U E S T I O N Á R I O 

Nº do questionário: ______                               Data da coleta: ___/__/____ 

IDENTIFICAÇÃO 

Data de nascimento: __/__/____ Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

Cor: (  ) Branca  (  ) Parda  (   ) Negra Profissão: _______________________ 

Endereço: __________________ Escolaridade: ____________________ 

Religião: ___________________ Estado civil: _____________________ 

Tipo de casa: (   ) taipa     

(    ) alvenaria sem reboco                                    

(    ) alvenaria com reboco 

Número de filhos: _____ 

Número de pessoas na casa: ____ 

Condição da água ingerida:  

Não tratada para ingestão (  )  fervida (  )  

filtrada (  ) mineral (  )  poço (  ) 

Destino do lixo:  

(    ) Enterrado        (   )  Queimado                                 

(    )  Coletado        (   )  Céu aberto  

Destino das fezes e urina:  

(    ) Sistema de esgoto  

(    )  Fossa      Céu Aberto (  ) 

Doenças que apresenta: 

______________________________ 

______________________________ 

DOMÍNIO FÍSICO 

1. Você tem sentido dor? Se sim, em qual parte do corpo e em que situação? 

2. Você tem sentido falta de ar? Se sim, em que situação? 

3. Você tem sentido inchaço nas pernas? Se sim, em que situação? 

4. Você tem sentido seu coração bater muito forte ou muito rápido? Se sim, em que situação? 

5. Você tem se sentido cansado? Se sim, em que situação? 

6. Você tem conseguido dormir bem durante a noite? Se não, por quê? 

7. Você tem conseguido comer bem? Se não, por quê? 

8. Você tem sentido dificuldade para engolir? Se sim, em que situação? 

9. Você tem sentido dificuldade de ir ao banheiro? Se sim, em que situação? 
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10. A doença tem atrapalhado você na realização das atividades diárias? Se sim, como?  

11. Você já foi internado por causa da doença? Se sim, como foi a experiência? 

12. Você sente algo por causa dos remédios que toma para a doença? Se sim, o que? 

DOMÍNIO PSICOLÓGICO 

13. Como era sua saúde antes da doença? 

14. Como foi sua reação quando descobriu a doença? 

15. Como você acha que está sua saúde? 

16. Você tem se sentido triste? Se sim, em que situação? 

17. Você tem se sentido nervoso? Se sim, em que situação? 

18. Você se preocupa com a sua doença? Por quê? 

19. Você está satisfeito com a sua vida? Por quê? 

20. Você se sente incomodado por ter que ir ao médico por causa da doença? Por quê? 

21. Você acha que adoece mais fácil do que as outras pessoas? Se sim, por quê? 

22. Qual o principal problema que você enfrenta por causa da doença? 

23. A sua fé é importante para lutar contra a doença? Se sim, por quê?  

24. Como você se imagina no futuro? 

DOMÍNIO SOCIAL 

25. Você tem dificuldade de trabalhar por causa da doença? Se sim, por quê? 

26. O seu dinheiro dá para pagar todos os gastos da doença? Se não, o que lhe falta? 

27. Você tem o apoio que queria da família e dos amigos para lutar contra a doença? Por quê? 

28. Você se sente dependente da família por causa da doença? Se sim, por quê? 

29. A doença tem impedido você de aproveitar a vida? Se sim, como? 

30. Algo mudou na sua vida sexual depois da doença? Se sim, você se sente satisfeito com ela? 

31. Você tem sofrido preconceito por ter a doença? Se sim, em que situação?  
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APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA  

OS PARTICIPANTES DA COLETA DE ITENS EMPÍRICOS 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(COLETA DE ITENS EMPÍRICOS) 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa AVALIAÇÃO DA QUALIDADE  

DE  VIDA  E  PERCEPÇÕES  DO INDIVÍDUO CHAGÁSICO MEDIANTE O 

ADOECIMENTO E ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, que é coordenada pela 

pesquisadora Marília Abrantes Fernandes Cavalcanti, sob orientação do Prof. Dr. Cléber de 

Mesquita Andrade e co-orientação da Profª. Drª. Ellany Gurgel Cosme do Nascimento, ambos 

professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).  

A pesquisa segue as recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você 

não receberá qualquer retribuição financeira por sua contribuição e que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

O objetivo geral deste estudo é avaliar a qualidade de vida e percepções do indivíduo 

chagásico mediante o seu processo de adoecimento e enfrentamento da doença, através da 

elaboração e desenvolvimento de evidências de validade de instrumento de coleta de dados 

sobre a qualidade de vida de pacientes com doença de Chagas e sua correspondente aplicação, 

além da comparação entre os resultados referentes à autopercepção dos sujeitos sobre suas 

condições atuais e sintomas apresentados e estratificação de risco de acidente vascular 

encefálico isquêmico e morte.   

Caso decida aceitar o convite, você será submetido a uma entrevista que inclui 

perguntas sobre aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais referentes à sua qualidade  
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de vida.  

Esclarecemos que a sua participação trará riscos mínimos à sua pessoa, contudo, 

procurar-se-á não causar qualquer desconforto ou constrangimento e serão respeitados os 

princípios de privacidade e confidencialidade.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários. O material coletado será destruído após 5 

(cinco) anos do término da pesquisa por queima juntamente aos órgãos competentes que 

gerenciam os resíduos urbanos.  

Este estudo não lhe acarretará benefícios materiais nem financeiros. Ao participar desta 

pesquisa, você estará contribuindo com o avanço do redimensionamento de estratégias 

específicas para uma assistência direcionada e eficiente ofertada aos indivíduos chagásicos.  

Na ocorrência de algum gasto que seja devido a sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se ocorrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, o mesmo terá direito a indenização e todos os custos correrão por 

conta da coordenação do estudo. 

Você ficará com uma cópia deste termo e todas as dúvidas que surgirem a respeito desta 

pesquisa, poderão ser esclarecidas diretamente por Marília Abrantes Fernandes Cavalcanti, no 

endereço Av. Julieta Fernandes, 137, Centro, Luís Gomes (RN) ou pelo telefone (84) 99857-

1438. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Declaro que estou de acordo com a participação no estudo AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DE VIDA E PERCEPÇÕES DO INDIVÍDUO CHAGÁSICO 

MEDIANTE O ADOECIMENTO E ENFRENTAMENTO DA DOENÇA. Fui 

devidamente esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa e aos procedimentos aos quais 

serei submetido(a) e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação, além do direito 

de desistir em qualquer momento, sem que isto inflija qualquer prejuízo a minha pessoa ou  
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minha família. A minha participação na pesquisa não implicará em custos ou prejuízos 

adicionais, sejam esses de caráter econômico, social, psicológico ou moral. Autorizo, 

portanto, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos 

dados referentes à minha identificação.  

Mossoró (RN), ___/___/____ 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Endereço do Pesquisador: 

Av. Julieta Fernandes, 137, Centro, Luís Gomes (RN), CEP: 59940-000. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP/UERN 

Campus Universitário Central – Centro de Convivência 

BR 110, KM 48 Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.  

Tel: (84) 3312-7032 

e-mail: CEP@uern.brCEP 59.610-090 
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APÊNDICE C- VERSÃO PRELIMINAR DO INSTRUMENTOCOM BASE NOS 

PROCEDIMENTOS TEÓRICOS 

 

DENTIFICAÇÃO 

Número do questionário: 

Data de nascimento: 

 

Q U E S T I O N Á R I O 

Nº do questionário: ______                               Data da coleta: ___/__/____ 

Forma clínica: (   ) Cardíaca     (   ) Digestiva    (   ) Cardiodigestiva    (   ) Indeterminada 

IDENTIFICAÇÃO 

Data de nascimento: __/__/____  Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

Município: __________________ Escolaridade:  

(   ) Nunca estudou; 
(   ) Ensino fundamental completo ou 

incompleto; 
(   ) Ensino médio completo ou incompleto; 
(   ) Ensino superior completo ou incompleto; 

(   ) Pós-graduação completa ou incompleta.  

Prática religiosa: 
(   ) Uma vez por semana; 

(    ) Duas ou três vezes por semana; 
(    ) Mais do que três vezes por semana. 
(    ) Não praticante 

Estado civil:  
(   ) Solteiro (a); 

(   ) Em união estável; 
(   ) Viúvo (a); 
(   ) Divorciado (a). 

Tipo de casa: (   ) taipa     

(    ) alvenaria sem reboco                                
(    ) alvenaria com reboco 

Número de pessoas na casa: ____ 

Renda familiar mensal (em reais): _____ 

Condição da água ingerida:  
Não tratada para ingestão ( )   
fervida (  )  filtrada (  )  

mineral (  )  poço (  ) 

Destino do lixo:  
(    ) Enterrado        (   )  Queimado                                 
(    )  Coletado        (   )  Céu aberto 

Destino das fezes e urina:  
(    ) Sistema de esgoto  

(    )  Fossa      Céu Aberto (  ) 

Tempo de acompanhamento profissional da 
doença: _______ 

DOMÍNIO FÍSICO 

1. Como era sua saúde antes de descobrir a doença? 

(    )  Pior do que agora; (    )  A mesma coisa;(    )  Melhor do que agora.  
Em relação à doença de Chagas, nos últimos 6 meses: 

2. Você tem sentido dor no peito?   
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(    )  Sim, mais do que antes;(    )  Sim, tanto quanto antes;(    )  Sim, menos do que antes;  
(    )  Não. 

3. Você tem sentido dor ao engolir algum alimento? 

(    )  Sim, mais do que antes;(    )  Sim, tanto quanto antes;(    )  Sim, menos do que antes;  
(    )  Não. 

4. Você tem sentido dor na barriga? 
(    )  Sim, mais do que antes;(    )  Sim, tanto quanto antes;(    )  Sim, menos do que antes; 
(    )  Não. 

5. Você tem sentido falta de ar?  
(    )  Sim, mais do que antes;(    )  Sim, tanto quanto antes;(    )  Sim, menos do que antes;  

(    )  Não. 
6. Você tem sentido inchaço nas pernas?  

(    )  Sim, mais do que antes;(    )  Sim, tanto quanto antes;(    )  Sim, menos do que antes; 

(    )  Não. 
7. Você tem sentido seu coração bater muito forte,muito rápido ou descompassado?  

(    )  Sim, mais do que antes;(    )  Sim, tanto quanto antes;(    )  Sim, menos do que antes;  
(    )  Não. 

8. Você tem sentido fraqueza muscular? 

(    )  Sim, mais do que antes;(    )  Sim, tanto quanto antes;(    )  Sim, menos do que antes;       
(    )  Não. 

9. Você tem conseguido dormir bem durante a noite?  
(    )  Sim, mais do que antes;(    )  Sim, tanto quanto antes;(    )  Sim, menos do que antes;       
(    )  Não. 

10. Quanto à alimentação, você come: 
(    )  Menos que antes;(    )  Tanto quanto antes;(    )  Mais que antes.  

11. Você tem sentido dificuldade para engolir?  

(    )  Sim, mais do que antes;(    )  Sim, tanto quanto antes; (    )  Sim, menos do que antes;      
(    )  Não. 

12. Você tem sentido dificuldade de defecar?  
(    )  Sim, mais do que antes;(    )  Sim, tanto quanto antes; (    )  Sim, menos do que antes;      
(    )  Não. 

13. Você foi internado quantas vezes?  
14. Você buscou atendimento médico quantas vezes? 

15. Como você avalia sua saúde? 
(    )  Pior do que antes; (    ) Igual a antes;(    )  Melhor do que antes.  

DOMÍNIO PSICOLÓGICO 

Em relação à doença de Chagas, nos últimos 6 meses: 

16. Acha que o efeito do acompanhamento profissional que você recebe é: 

(    )  Menor do que antes; (    )  Igual a antes;(    )  Maior do que antes;  (    )  Não tem 
realizado acompanhamento profissional.  

17. Como se sente quando pensa na doença:  

(    )  Pior que antes; (    )  Igual a antes;(    )  Melhor do que antes.  
18. Se preocupa com a doença: 

(    )  Menos do que antes; (    )  Tanto quanto antes;(    )  Mais do que antes.  
19. Considera a vida com a doença: 

(    )  Pior do que antes; (    )  Igual a antes;(    )  Melhor do que antes. 

20. Avalia as dificuldades nas atividades do dia-a-dia: 
(    )  Maiores do que antes; (    )  Tanto quanto antes;(    )  Menores do que antes.  

21. Acha que o benefício do acompanhamento profissional que você recebe é:  
(    )  Menor do que antes; (    )  Igual a antes; (    )  Maior do que antes; ;  (    )  Não tem 
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realizado acompanhamento profissional.  
22. Acha que a doença estará, daqui a um ano: 

(    )  Pior do que agora;(    ) Do mesmo jeito;(    )  Melhor do que agora.  

23. Como você avalia seu estado psicológico? 
(    )  Pior do que antes; (    )  Igual a antes;(    )  Melhor do que antes.  

DOMÍNIO SOCIAL 

Em relação à doença de Chagas, nos últimos 6 meses, como você avalia:  

24. As dificuldades no trabalho devido à doença: 

(    )  Maiores do que antes;(    )  Tanto quanto antes;(    )  Menores do que antes.  
25. As despesas com o tratamento (consultas, medicamentos e exames): 

(    )  Menores do que antes;(    )  Tanto quanto antes;(    )  Maiores do que antes.  
26. A necessidade de ajuda da família para o atendimento da doença: 

(    )  Mais do que antes;  (    )  Tanto quanto antes;(    )  Menos do que antes.  

27. O apoio da família para superar a doença: 
(    )  Pior do que antes;(    )  Tanto quanto antes;(    )  Melhor do que antes.  

28. O quanto a doença tem atrapalhado as atividades de lazer:  
(    )  Mais do que antes;(    )  Tanto quanto antes;(    )  Menos do que antes.  

29. A frequência da discriminação sobre sua doença:  

(    )  Mais do que antes;(    )  Tanto quanto antes; (    )  Menos do que antes. 
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APÊNDICE D- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

OS PARTICIPANTES DA ETAPA DE VALIDAÇÃO SEMÂNTICA 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(VALIDAÇÃO SEMÂNTICA) 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

DE VIDA E PERCEPÇÕES DO INDIVÍDUO CHAGÁSICO MEDIANTE O 

ADOECIMENTO E ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, que é coordenada pela 

pesquisadora Marília Abrantes Fernandes Cavalcanti, sob orientação do Prof. Dr. Cléber de 

Mesquita Andrade e co-orientação da Profª. Drª. Ellany Gurgel Cosme do Nascimento, ambos 

professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).  

A pesquisa segue as recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você 

não receberá qualquer retribuição financeira por sua contribuição e que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

O objetivo geral deste estudo é avaliar a qualidade de vida e percepções do indivíduo 

chagásico mediante o seu processo de adoecimento e enfrentamento da doença, através da 

elaboração e desenvolvimento de evidências de validade de instrumento de coleta de dados 

sobre a qualidade de vida de pacientes com doença de Chagas e sua correspondente aplicação, 

além da comparação entre os resultados referentes à autopercepção dos sujeitos sobre suas 

condições atuais e sintomas apresentados e estratificação de risco de acidente vascular 

encefálico isquêmico e morte.   

Caso decida aceitar o convite, você será submetido à avaliação do entendimento acerca  

dos itens da versão preliminar do teste sobre mensuração da qualidade de vida de pacientes  
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com doença de Chagas, sendo convidado a sugerir eventuais modificações para o 

aperfeiçoamento do modelo proposto. 

.  Esclarecemos que a sua participação trará riscos mínimos à sua pessoa, contudo, 

procurar-se-á não causar qualquer desconforto ou constrangimento e serão respeitados os 

princípios de privacidade e confidencialidade.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários. O material coletado será destruído após 5 

(cinco) anos do término da pesquisa por queima juntamente aos órgãos competentes que 

gerenciam os resíduos urbanos.  

Este estudo não lhe acarretará benefícios materiais nem financeiros. Ao participar desta 

pesquisa, você estará contribuindo com o avanço do redimensionamento de estratégias 

específicas para uma assistência direcionada e eficiente ofertada aos indivíduos chagásicos.  

Na ocorrência de algum gasto que seja devido a sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se ocorrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, o mesmo terá direito a indenização e todos os custos correrão por 

conta da coordenação do estudo. 

Você ficará com uma cópia deste termo e todas as dúvidas que surgirem a respeito desta 

pesquisa, poderão ser esclarecidas diretamente por Marília Abrantes Fernandes Cavalcanti, no 

endereço Av. Julieta Fernandes, 137, Centro, Luís Gomes (RN) ou pelo telefone (84) 99857-

1438. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Declaro que estou de acordo com a participação no estudo AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DE VIDA E PERCEPÇÕES DO INDIVÍDUO CHAGÁSICO 

MEDIANTE O ADOECIMENTO E ENFRENTAMENTO DA DOENÇA. Fui 

devidamente esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa e aos procedimentos aos quais 

serei submetido(a) e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação, além do direito 

de desistir em qualquer momento, sem que isto inflija qualquer prejuízo a minha pessoa ou 
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à minha família. A minha participação na pesquisa não implicará em custos ou prejuízos  

adicionais, sejam esses de caráter econômico, social, psicológico ou moral. Autorizo, 

portanto, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos 

dados referentes à minha identificação.  

Mossoró (RN), ___/___/____ 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Endereço do Pesquisador: 

Av. Julieta Fernandes, 137, Centro, Luís Gomes (RN), CEP: 59940-000. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP/UERN 

Campus Universitário Central – Centro de Convivência 

BR 110, KM 48 Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.  

Tel: (84) 3312-7032 

e-mail: CEP@uern.brCEP 59.610-090 
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APÊNDICE E- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

OS PARTICIPANTES DA ETAPA DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO) 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADEDE VIDA E PERCEPÇÕES DO INDIVÍDUO CHAGÁSICO 

MEDIANTE O ADOECIMENTO E ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, que é 

coordenada pela pesquisadora Marília Abrantes Fernandes Cavalcanti, sob orientação do Prof. 

Dr. Cléber de Mesquita Andrade e co-orientação da Profª. Drª. Ellany Gurgel Cosme do 

Nascimento, ambos professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.  

A pesquisa segue as recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você 

não receberá qualquer retribuição financeira por sua contribuição e que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

O objetivo geral deste estudo é avaliar a qualidade de vida e percepções do indivíduo 

chagásico mediante o seu processo de adoecimento e enfrentamento da doença por meio da 

elaboração e desenvolvimento de evidências de validade de instrumento de coleta de dados 

sobre a qualidade de vida de pacientes com doença de Chagas e sua correspondente aplicação, 

além da comparação entre os resultados referentes à autopercepção dos sujeitos sobre suas 

condições atuais e sintomas apresentados e estratificação de risco de acidente vascular 

encefálico isquêmico e morte.   

Caso decida aceitar o convite, você deverá compor o grupo de peritos incumbidos pela 

avaliação de versão preliminar do instrumento de coleta de dados sobre a qualidade de vida de  
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indivíduos chagásicos. O contato com os participantes será mantido por correio eletrônico, 

através do qual receberão a proposta e, caso aceitem participar, confirmarão por meio de 

assinatura deste TCLE. O documento de avaliação incluirá um guia instrucional, 

contemplando conceitos e descrição dos itens em processo de avaliação. Haverá também um 

espaço designado para que os juízes emitam comentários e sugiram alterações para o modelo.  

O intuito deste procedimento será vislumbrar a obtenção de consenso de opiniões frente à 

pertinência teórica, consistência, clareza, objetividade, simplicidade e vocabulário dos itens traçados 

no instrumento, bem como seu formato.  

Ao participar desta pesquisa você estará contribuindo com o avanço do 

redimensionamento de estratégias específicas para uma assistência direcionada e eficiente 

ofertada aos indivíduos chagásicos.  

Você ficará com uma cópia deste termo e todas as dúvidas que surgirem a respeito desta 

pesquisa, poderão ser esclarecidas diretamente por Marília Abrantes Fernandes Cavalcanti, no 

endereço Av. Julieta Fernandes, 137, Centro, Luís Gomes (RN) ou pelo telefone (84) 99857-

1438. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Declaro que estou de acordo com a participação no estudo AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DE VIDA E PERCEPÇÕES DO INDIVÍDUO CHAGÁSICO 

MEDIANTE O ADOECIMENTO E ENFRENTAMENTO DA DOENÇA. Fui 

devidamente esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa e aos procedimentos aos quais 

serei submetido(a), além do direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que 

minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou minha família. A minha 

participação na pesquisa não implicará em custos ou prejuízos adicionais, sejam esses de 

caráter econômico, social, psicológico ou moral.  

 

Mossoró (RN), ___/___/____ 
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__________________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

Endereço da Pesquisadora: 

Av. Julieta Fernandes, 137, Centro, Luís Gomes (RN), CEP: 59940-000. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP/UERN 

Campus Universitário Central – Centro de Convivência 

BR 110, KM 48 Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.  

Tel: (84) 3312-7032 

e-mail: CEP@uern.brCEP 59.610-090 
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APÊNDICE F- GUIA DE APOIO A DECISÕES (1º CICLO DE AVALIAÇÃO) 

 

INSTRUÇÕES PARA AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 
 

Prezado (a) juiz (a), 
 
Esta ferramenta foi elaborada no intuito de obter seu parecer acerca da organização e reprodutibilidade do instrumento de coleta de dados 

que segue em avaliação.  
De maneira geral, o instrumento encontra-se disposto em 4 (quatro) blocos: identificação, domínio físico, domínio psicológico e domínio 

social, conforme demonstrado no Quadro 01. 
 

 

Quadro 01: Organização dos itens que compõem o instrumento de coleta de dados. 
 

DOMÍNIOS Nº DOS ITENS 

Identificação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Domínio Físico 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 

Domínio Psicológico 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

Domínio Social 38, 39, 40, 41, 42, 43 

 
 

Abaixo (Quadro 02), apresentamos os requisitos a serem analisados em cada um dos itens propostos: 
 
Quadro 02: Requisitos a serem analisados em cada item do instrumento de avaliação da qualidade de vida de indivíduos acometidos por 

Doença de Chagas. 
 

REQUISITOS A 

SEREM ANALISADOS 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

Pertinência teórica A inclusão do item apresenta fundamentação 

teórica 
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Consistência O conteúdo do item representa profundidade 

suficiente para compreensão da questão 

Clareza O item é expresso de forma clara, simples e 
inequívoca 

Objetividade O item permite resposta pontual 

Simplicidade O item expressa uma única ideia 

Vocabulário As palavras escolhidas não provocam 

ambiguidades 

 
 

No Quadro 02, considerando todos os critérios estipulados e cada item: 
 

1. Atribua notas de 0 a 10 a todos os requisitos de cada item, considerando-se que 10 caracteriza-se como excelente; 
2. Julgue os itens como adequados (A) ou inadequados (I). Apenas serão considerados adequados os itens que atingirem nota máxima 

em todos os requisitos; 

3. Caso considere o item inadequado, por favor, justifique os motivos da inadequação. 
 

Quadro 02: Pontuações e sugestões atribuídas aos itens, considerando os critérios estipulados.  
 

Nº QUES TÕES  

Atribua notas de 0,0 a 10,0para cada requisito 

Atribua 

A para Adeq. 

I para Inadeq. 

 

Sugestões ou 

motivos da não 

inadequação 
P

e
rt

in
ê
n

c
ia

 

C
o

n
si

st
ê
n

ci
a 

C
la

re
z
a
 

O
b

je
ti

v
id

a
d

e 

S
im

p
li

c
id

ad
e 

V
o

c
a
b

u
lá

ri
o
 

Adequado ou 

Inadequada 

 

01 Data de nascimento         

02 Sexo          
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03 Você mora em que município?         

04 Você estudou até que série?         

05 Quantas vezes por mês você participa de 

atividades relig iosas? 
        

06 Qual o seu estado civil?         

07 Qual a renda mensal da sua família (em reais)?         

08 Quantas pessoas moram na sua casa, contando 

com você? 
        

09 Qual o t ipo de casa que você mora?          

10 Como é a água que você bebe na sua casa?         

11 O que acontece com o lixo da sua casa?         

12 Para onde vão as fezes e a urina da sua casa?         

13 A sua doença de Chagas está:         

14 Há quanto tempo você faz acompanhamento da 

doença de Chagas? 
        

15 Como era sua saúde antes de descobrir a doença 

de Chagas? 
        

16 Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido 

dor no peito por causa da doença de Chagas? 
        

17 Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido 

dor ao engolir algum alimento por causa da 

doença de Chagas? 

        

18 Nos últimos 6 meses, você acha  que tem sentido 

dor na barriga por causa da doença de Chagas? 
        

19 Nos últimos 6 meses, você acha que tem sentido 

falta de ar por causa da doença de Chagas?  
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20 Nos últimos 6 meses, você acha  que tem sentido 

inchaço nas pernas por causa da doença de 

Chagas?  

        

21 Nos últimos 6 meses, você acha  que tem sentido 

seu coração alterado (batendo muito forte, muito 

rápido ou descompassado) por causa da doença de 

Chagas? 

        

22 Nos últimos 6 meses, você acha  que tem sentido 

fraqueza muscular por causa da doença de 

Chagas? 

        

23 Nos últimos 6 meses, você acha  que tem sentido 

dificuldade para engolir algum alimento por causa 

da doença de Chagas?  

        

24 Nos últimos 6 meses, você acha  que tem sentido 

dificuldade para defecar por causa da doença de 

Chagas?  

        

25 Nos últimos 6 meses, por causa da doença de 

Chagas, você tem dormido:  
        

26 Nos últimos 6 meses, por causa da doença de 

Chagas, você tem comido: 
        

27 Nos últimos 6 meses, você foi internado quantas 

vezes por causa da doença de Chagas? 
        

28 Nos últimos 6 meses, quantas vezes você 

procurou atendimento de saúde por causa da 

doença de Chagas? 

        

29 Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 

meses, como você acha que tem estado sua 

saúde? 

        

30 Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 

meses, como você acha que tem sido o resultado 

do acompanhamento de saúde que você realiza?  

        

31 Nos últimos 6 meses, como você tem se sentido 

quando lembra da doença de Chagas? 
        

32 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem se 

preocupado com a doença de Chagas? 
        

33 Nos últimos 6 meses, como você acha que tem 

sido sua vida com a doença de Chagas? 
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34 Nos últimos 6 meses, como têm sido as 

dificuldades nas atividades do dia-a-dia por causa 

da doença de Chagas? 

        

35 Nos últimos 6 meses, como você avalia a melhora 

da doença de Chagas por causa do 

acompanhamento? 

        

36 Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 

meses, como você avalia seu estado psicológico? 
        

37 Como você imagina que a sua doença de Chagas 

estará daqui a um ano? 
        

38 Nos últimos 6 meses, como têm sido as 

dificuldades no emprego por causa da doença de 

Chagas? 

        

39 Nos últimos 6 meses, como têm sido os gastos 

com o t ratamento da doença de Chagas 

(consultas, medicamentos e exames)?  

        

40 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem 

precisado de ajuda/apoio da família para cuidar da 

doença de Chagas? 

        

41 Nos últimos 6 meses, o quanto a doença de 

Chagas tem atrapalhado suas atividades de lazer 

(sair, descansar, ver televisão)? 

        

42 Nos últimos 6 meses, como tem sido a 

ajuda/apoio da família para lutar contra a doença 

de Chagas? 

        

43 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem sofrido 

discriminação/preconceito por causa da doença de 

Chagas? 

        

 

 

Espaço extra para outras observações (opcional): 
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APÊNDICE G- GUIA DE APOIO A DECISÕES (2º CICLO DE AVALIAÇÃO) 

 

INSTRUÇÕES PARA AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
 

Prezado (a) juiz (a), 
 
Esta ferramenta foi elaborada no intuito de obter seu parecer acerca da organização e reprodutibilidade do instrumento de coleta de dados 

que segue em avaliação.  
De maneira geral, o instrumento encontra-se disposto em 4 (quatro) blocos: identificação, domínio físico, domínio psicológico e domínio 

social, conforme demonstrado no Quadro 01. 
 

 

Quadro 01: Organização dos itens que compõem o instrumento de coleta de dados. 
 

DOMÍNIOS Nº DOS ITENS  

Identificação  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Domínio Físico  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 

Domínio Psicológico  30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 

Domínio Social 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

 

 
Abaixo (Quadro 02), apresentamos os requisitos a serem analisados em cada um dos itens propostos: 

 
Quadro 02: Requisitos a serem analisados em cada item do instrumento de avaliação da qualidade de vida de indivíduos acometidos por 

Doença de Chagas. 
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REQUIS ITOS A S EREM 

ANALISADOS  
CRITÉRIOS DE ANÁLIS E 

Pertinência teórica  A inclusão do item apresenta fundamentação 

teórica  

Consistência  O conteúdo do item representa profundidade 

suficiente para compreensão da questão  

Clareza  O item é expresso de forma clara, simples e 
inequívoca  

Objetividade  O item permite resposta pontual 

Simplicidade  O item expressa uma única ideia  

Vocabulário  As palavras escolhidas não provocam 
ambiguidades  

 
 
No Quadro 02, considerando todos os critérios estipulados e cada item: 

 
1. Atribua notas de 0 a 10 a todos os requisitos de cada item, considerando-se que 10 caracteriza-se como excelente; 

2. Julgue os itens como adequados (A) ou inadequados (I). Apenas serão considerados adequados os itens que atingirem nota máxima 
em todos os requisitos; 

3. Caso considere o item inadequado, por favor, justifique os motivos da inadequação. 

 
Quadro 02: Pontuações e sugestões atribuídas aos itens, considerando os critérios estipulados.  
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Nº QUESTÕES 

Atribua notas de 0,0 a 10,0  para cada requisito 

Atribua 
A para Adeq. 

ou 
I para Inadeq. 

Sugestões ou 
motivos da 

inadequação 

 
P

e
rt

in
ên

c
ia

 

 
C

o
n

si
st

ên
c
ia

 

 
C

la
re

z
a 

 

O
b

je
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v

id
ad

e 

 

S
im

p
li

c
id

ad
e 

 
V

o
c
ab

u
lá

ri
o
 

Adequado ou 
Inadequada 

 

IDENTIFICAÇÃO 

01 Data de nascimento: __/__/____         

02 Sexo: (  ) Masculino; (  ) Feminino.         

03 Você mora em qual cidade? 
____________________ 

        

04 Você estudou até qual série (ano escolar)? 
(  ) Nunca estudou; 
(  ) Ensino fundamental completo ou incompleto; 
(  ) Ensino médio completo ou incompleto; 
(  ) Ensino superior completo ou incompleto; 
(  ) Pós-graduação completa ou incompleta. 

        

05 Quantas vezes por mês você participa de atividades 
religiosas? ___________ 
(  ) Não possui religião.  

        

06 Qual o seu estado civil? 
(  ) Solteiro (a); 
(  ) Vivendo com um(a) companheiro(a) (casado ou  
amasiado); 

        



107 
 

(  ) Divorciado (a)/ separado(a); 
(  ) Viúvo (a). 

07 Qual a renda mensal da sua família (em reais)? 
__________ 

        

08 Recebe benefício ou é aposentado por causa da 
doença de Chagas? 
(  ) Sim;         (  ) Não. 

        

09 Qual o tipo de casa que você mora? 
(  ) Taipa;   
(  ) Alvenaria sem reboco; 
(  ) Alvenaria com reboco. 

        

10 Como é a água que você bebe na sua casa? 
(  ) Não tratada;(  ) Fervida; 
(  )   Filtrada;    (  ) De poço;  
(  ) Mineral. 

        

11 O que acontece com o lixo da sua casa? 
(  ) É jogado à céu aberto; 
(  ) É queimado; 
(  ) É enterrado; 
(  ) É coletado. 

        

12 Para onde vão as fezes e a urina da sua casa? 
(  ) São jogadas a céu aberto; 
(  ) Para a fossa; 
(  ) Para o sistema de esgoto. 

        

13 Onde está a sua doença de Chagas? 
(  ) No coração; 
(  ) No intestino; 
(  ) No esôfago; 
(  ) Apenas no sangue. 

        



108 
 

14 Há quanto tempo você faz acompanhamento da 
Doença de Chagas? _______ 

        

DOMÍNIO FÍSICO 

15 Como era sua saúde antes de descobrir a doença de 
Chagas? 
(  ) Pior do que agora;   (  ) Igual a agora; 
(  ) Melhor do que agora.  

        

16 Nos últimos 6 meses, você  tem sentido dor no peito 
por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; 
(  ) Sim, igual a antes; 
(  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não.  

        

17 Nos últimos 6 meses, você tem sentido dificuldade 
para engolir algum alimento por causa da doença de 
Chagas?  
(  ) Sim, mais do que antes; 
(  ) Sim, igual a antes; 
(  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não.  

        

18 Nos últimos 6 meses, você tem sentido dor ao 
engolir algum alimento por causa da doença de 
Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; 
(  ) Sim, igual a antes; 
(  )  Sim, menos do que antes; (  ) Não.  

        

19 Nos últimos 6 meses, você tem sentido falta de ar 
por causa da doença de Chagas?  
(  ) Sim, mais do que antes; 
(  ) Sim, igual a antes; 
(  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não.  
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20 Nos últimos 6 meses, você tem sentido inchaço nas 
pernas por causa da doença de Chagas?  
(  ) Sim, mais do que antes; 
(  ) Sim, igual a antes; 
(  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

        

21 Nos últimos 6 meses, você tem sentido seu coração 
alterado (batendo muito forte, muito rápido ou 
descompassado) por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; 
(  ) Sim, igual a antes; 
(  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

        

22 Nos últimos 6 meses, você tem sentido fraqueza 
muscular por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; 
(  ) Sim, igual a antes; 
(  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

        

23 Nos últimos 6 meses, você tem sentido dificuldade 
para defecar por causa da doença de Chagas?  
(  ) Sim, mais do que antes; 
(  ) Sim, igual a antes; 
(  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não.  

        

24 Nos últimos 6 meses, por causa da doença de 
Chagas, você tem dormido:  
(  ) Pior do que antes;  (  ) Igual a antes; 
(  ) Melhor do que antes.  

        

25 Nos últimos 6 meses, por causa da doença de 
Chagas, você tem comido: 
(  ) Menos do que antes;  (  ) Igual a antes; 
(  ) Mais do que antes.  
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26 Nos últimos 6 meses, como têm sido as dificuldades 
nas atividades do dia-a-dia por causa da doença de 
Chagas? 
(  ) Maiores do que antes; (  ) Iguais a antes;   
(  ) Menores do que antes; 
(  ) Não tem sentido dificuldade. 

        

27 Nos últimos 6 meses, quantas vezes você foi 
internado(a) por causa da Doença de Chagas?  
________ 

        

28 Nos últimos 6 meses, quantas vezes você procurou 
atendimento de saúde por causa da doença de 
Chagas? ______ 

        

29 Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 
meses, como tem estado sua saúde? 
(  ) Pior do que antes; (  ) Igual a antes; 
(  ) Melhor do que antes. 

        

DOMÍNIO PSICOLÓGICO 

30 Nos últimos 6 meses, o quanto tem se sentido 
preocupado por causa da doença de Chagas? 
(  ) Mais do que antes; (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem se sentido preocupado.  

        

31 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem se sentido 
triste por causa da doença de Chagas? 
(  ) Mais do que antes; (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem se sentido triste.  
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32 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem se sentido 
nervoso por causa da doença de Chagas? 
(  ) Mais do que antes; (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem se sentido nervoso.  

        

33 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem se sentido 
estressado por causa da doença de Chagas? 
(  ) Mais do que antes; (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem se sentido estressado.  

        

34 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem se sentido 
irritado por causa da doença de Chagas? 
(  ) Mais do que antes; (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem se sentido irritado.  

        

35 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem se sentido 
com vergonha por causa da doença de Chagas? 
(  ) Mais do que antes; (  ) Igual a antes;  
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem sentido com vergonha.  

        

36 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem sentido 
medo por ter a doença de Chagas? 
(  ) Mais do que antes; (  ) Igual a antes;   
(  ) Menos do que antes; (  )  
Não tem sentido medo.  

        

37 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem se sentido 
dependente de alguém por causa da doença de 
Chagas? 
(  ) Mais do que antes; (  ) Igual a antes;   
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem se sentido dependente.  
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38 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem pensado de 
maneira negativa sobre a doença de Chagas? 
(  ) Mais do que antes; (  ) Igual a antes;  
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem pensado na doença de maneira negativa. 

        

39 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem se sentido 
conformado quanto a doença de Chagas? 
(  ) Menos do que antes; (  ) Igual a antes;   
(  ) Mais do que antes;  
(  ) Não tem se sentido conformado.  

        

40 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem se sentido 
tranqüilo quanto a doença de Chagas? 
(  ) Menos do que antes; (  ) Igual a antes;  
(  ) Mais do que antes;  
(  ) Não tem se sentido tranqüilo.  

        

41 Nos últimos meses, o quanto você tem se lembrado 
da doença de Chagas? 
(  ) Mais do que antes; (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem lembrado da doença.  

        

42 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem se sentido 
incomodado por ter que fazer acompanhamento da 
doença de Chagas? 
(  ) Mais do que antes; (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes; 
(  ) Não tem se sentido incomodado.  

        

43 Nos últimos 6 meses, como acha que tem sido sua 
vida com a doença de Chagas? 
(  ) Pior do que antes; (  ) Igual a antes; 
(  ) Melhor do que antes.  
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44 Nos últimos 6 meses, como você avalia a melhora da 
doença de Chagas por causa do acompanhamento? 
(  ) Menor do que antes; (  ) Igual a antes;  
(  ) Maior do que antes; 
(  ) Não tem percebido melhora;  
(  ) Não tem realizado acompanhamento.  

        

45 Nos últimos 6 meses, você acha que tem adoecido 
de outras doenças: 
(  ) Mais do que antes; (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes; (  ) Não tem adoecido.  

        

46 Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 
meses, como avalia seu estado psicológico?  
(  ) Pior do que antes;   (  ) Igual a antes;  
(  ) Melhor do que antes. 

        

47 Nos últimos 6 meses, o quanto tem feito uso de 
medicação para depressão por causa da doença de 
Chagas? 
(  ) Mais do que antes; (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem feito uso de medicamento para 
depressão.  

        

48 Como você imagina que a sua doença de Chagas 
estará daqui a um ano? 
(  ) Pior do que agora;  (  ) Igual a agora; 
(  ) Melhor do que agora. 

        

DOMÍNIO SOCIAL 

49 Nos últimos 6 meses, como têm sido as dificuldades 
no emprego por causa da doença de Chagas? 
(  ) Maiores do que antes; (  ) Iguais a antes;  
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(  ) Menores do que antes;  
(  )  Não tem tido dificuldades;  
(  ) Não está trabalhando.  

50 Nos últimos 6 meses, como têm sido os gastos com 
o tratamento da doença de Chagas (consultas, 
medicamentos e exames)? 
(  ) Maiores do que antes;  (  ) Iguais a antes; 
(  ) Menores do que antes;  
(  ) Não tem gastado com a doença.  

        

51 Nos últimos 6 meses, o quanto seu dinheiro tem 
dado para pagar os gastos com a doença de Chagas 
(consultas, medicamentos e exames)? 
(  ) Mais do que antes;   (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes;   
(  ) Não tem gastado com a doença. 

        

52 Nos últimos 6 meses, o quanto tem precisado de 
ajuda/apoio da família para lutar contra a doença de 
Chagas? 
(  ) Mais do que antes;   (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem precisado de ajuda/apoio da família. 

        

53 Nos últimos 6 meses, como tem sido a ajuda/apoio 
da família para lutar contra a doença de Chagas? 
(  ) Pior do que antes;  (  ) Igual a antes;   
(  ) Melhor do que antes;  
(  ) Não tem recebido ajuda/apoio da família.  

        

54 Nos últimos 6 meses, o quanto sua fé tem lhe 
ajudado a lutar contra a doença de Chagas? 
(  ) Mais do que antes;  (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes; (  ) Não tem ajudado. 
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55 Nos últimos 6 meses, o quanto a doença de Chagas 
tem atrapalhado suas atividades de lazer (sair, 
descansar, ver televisão, praticar atividades físicas, 
viajar)? 
(  ) Mais do que antes;  (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem atrapalhado.  

        

56 Nos últimos 6 meses, o quanto a doença de Chagas 
tem atrapalhado suas relações com as outras 
pessoas? 
(  ) Mais do que antes;  (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem atrapalhado.  

        

57 Nos últimos 6 meses, o quanto a doença de Chagas 
tem atrapalhado sua vida sexual? 
(  ) Mais do que antes;  (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem atrapalhado.  

        

58 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem procurado 
saber sobre a doença de Chagas? 
(  ) Mais do que antes;  (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem procurado saber sobre a doença. 

        

59 Nos últimos 6 meses, o quanto você tem sofrido 
discriminação/preconceito por causa da doença de 
Chagas? 

(  ) Mais do que antes;  (  ) Igual a antes; 
(  ) Menos do que antes;  
(  ) Não tem sofrido discriminação/preconceito. 
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Espaço extra para outras observações (opcional): 
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APÊNDICE H- VERSÃO FINAL DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR DOENÇA DE 

CHAGAS (QualiChagas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR 

DOENÇA DE CHAGAS (QualiChagas) 

 

IDENTIFICAÇÃO 

01 Data de nascimento: __/__/____ 

02 Sexo: (  ) Masculino;  (  ) Feminino.  

03 Você mora em qual cidade e estado? ____________________ 

04 Você estudou até qual série (ano escolar)? 
(  ) Nunca estudou; (  ) Ensino fundamental completo ou incompleto; (  ) Ensino médio completo ou 
incompleto; (  ) Ensino superior completo ou incompleto; (  ) Pós-graduação completa ou incompleta. 

05 Quantas vezes por mês você participa de atividades religiosas? ___________(  ) Não possui religião. 

06 Qual o seu estado civil? 
(  ) Solteiro (a);(  ) Vivendo com um(a) companheiro(a) (casado ou amasiado);  
(  ) Divorciado (a)/ separado(a);(  ) Viúvo (a). 

07 Qual a renda mensal da sua família (em reais)? __________ 

08 Recebe benefício ou é aposentado por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim; (  ) Não. 

09 Qual o tipo de casa que você mora? 
(  ) Taipa; (  ) Alvenaria sem reboco; (  ) Alvenaria com reboco. 

10 Como é a água que você bebe na sua casa? 
(  ) Não tratada; (  ) Fervida; (  )   Filtrada; (  ) De poço; (  ) Mineral. 

11 O que acontece com o lixo da sua casa? 
(  ) É jogado à céu aberto; (  ) É queimado;(  ) É enterrado;(  ) É coletado.      

12 Para onde vão as fezes e a urina da sua casa? 
(  ) São jogadas a céu aberto;(  ) Para a fossa;(  ) Para o sistema de esgoto. 

13 Onde está a sua doença de Chagas? 
(  ) No coração;  (  ) No intestino;  (  ); No esôfago; (  ) Apenas no sangue. 

14 Há quanto tempo você faz acompanhamento da doença de Chagas? _______ 

DOMÍNIO FÍSICO 

15 Como era sua saúde antes de descobrir a doença de Chagas? 
(  ) Pior do que agora;   (  ) Igual a agora;  (  ) Melhor do que agora. 

16 Nos últimos 6 meses, você tem sentido dor no peito por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

17 Nos últimos 6 meses, você tem sentido dificuldade para engolir algum alimento por causa da doença de 
Chagas?  
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(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

18 Nos últimos 6 meses, você tem sentido dor ao engolir algum alimento por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes; (  )  Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

19 Nos últimos 6 meses, você tem sentido falta de ar por causa da doença de Chagas?  
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes; (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

20 Nos últimos 6 meses, você tem sentido inchaço nas pernas por causa da doença de Chagas?  
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes; (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

21 Nos últimos 6 meses, você tem sentido seu coração alterado (batendo muito forte, muito rápido ou 
descompassado) por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes; (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

22 Nos últimos 6 meses, você tem sentido fraqueza muscular por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes; (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

23 Nos últimos 6 meses, você tem sentido dificuldade para defecar por causa da doença de Chagas?  
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes; (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

24 Nos últimos 6 meses, por causa da doença de Chagas, você tem dormido:  
(  ) Pior do que antes;  (  ) Igual a antes;  (  ) Melhor do que antes. 

25 Nos últimos 6 meses, por causa da doença de Chagas, você tem comido: 
(  ) Menos do que antes;  (  ) Igual a antes;  (  ) Mais do que antes. 

26 Nos últimos 6 meses, você tem sentido dificuldade nas atividades do dia-a-dia por causa da doença de 
Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes;; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

27 Nos últimos 6 meses, quantas vezes você foi internado(a) por causa da doença de Chagas? ____ 

28 Nos últimos 6 meses, quantas vezes você procurou atendimento de saúde por causa da doença de Chagas? 
____ 

29 Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 meses, como tem estado sua saúde? 
(  ) Pior do que antes; (  ) Igual a antes; (  ) Melhor do que antes. 

DOMÍNIO PSICOLÓGICO 

30 Nos últimos 6 meses, tem se sentido preocupado por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

31 Nos últimos 6 meses, você tem se sentido triste por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

32 Nos últimos 6 meses, você tem se sentido nervoso por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

33 Nos últimos 6 meses, você tem se sentido com vergonha por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

34 Nos últimos 6 meses, você tem sentido medo por ter a doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

35 Nos últimos 6 meses, você tem se sentido dependente de alguém por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

36 Nos últimos 6 meses, você tem pensado de maneira negativa sobre a doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

37 Nos últimos 6 meses, você tem se sentido conformado quanto a doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

28 Nos últimos 6 meses, você tem se sentido tranqüilo quanto a doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

39 Nos últimos meses, você tem se lembrado da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

40 Nos últimos 6 meses, você tem se sentido incomodado por ter que fazer acompanhamento da doença de 
Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não; (  ) Não se 
aplica. 

41 Nos últimos 6 meses, como acha que tem sido sua vida com a doença de Chagas? 
(  ) Pior do que antes; (  ) Igual a antes;  (  )  Melhor do que antes. 

42 Nos últimos 6 meses, você tem percebido melhora da doença de Chagas por causa do acompanhamento? 
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(  ) Sim, menor do que antes; (  ) Sim, igual a antes; (  ) Sim, maior do que antes; (  ) Não; (  ) Não se 
aplica. 

43 Nos últimos 6 meses, acha que tem adoecido de outras doenças: 
(  ) Mais do que antes; (  ) Igual a antes;  (  ) Menos do que antes; (  ) Não tem adoecido.  

44 Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 meses, como avalia seu estado psicológico? 
(  ) Pior do que antes;   (  ) Igual a antes;  (  ) Melhor do que antes. 

45 Nos últimos 6 meses, você tem feito uso de medicação para depressão por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

46 Como imagina que a sua doença de Chagas estará daqui a um ano? 
(  ) Pior do que agora;  (  ) Igual a agora;  (  ) Melhor do que agora. 

DOMÍNIO SOCIAL 

47 Nos últimos 6 meses, você tem tido dificuldade no emprego por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes; (  ) Sim, menos do que antes; (  )  Não;  (  ) Não se 
aplica. 

48 Nos últimos 6 meses, você tem gastado com o tratamento da doença de Chagas (consultas, medicamentos 
e exames)? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

49 Nos últimos 6 meses,  seu dinheiro tem dado para pagar os gastos com a doença de Chagas (consultas, 
medicamentos e exames)? 
(  ) Sim, mais do que antes;   (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  )  Não; (  ) Não se 
aplica. 

50 Nos últimos 6 meses, você tem precisado de ajuda/apoio da família para lutar contra a doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes;   (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

51 Nos últimos 6 meses, como tem sido a ajuda/apoio da família para lutar contra a doença de Chagas? 
(  ) Pior do que antes;  (  ) Igual a antes;  (  ) Melhor do que antes; (  ) Não se aplica. 

52 Nos últimos 6 meses, sua fé tem lhe ajudado a lutar contra a doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

53 Nos últimos 6 meses, a doença de Chagas tem atrapalhado suas atividades de lazer (sair, descansar, ver 
televisão, praticar atividades físicas, viajar)? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim,menos do que antes; (  ) Não. 

54 Nos últimos 6 meses, a doença de Chagas tem atrapalhado suas relações com as outras pessoas? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

55 Nos últimos 6 meses, a doença de Chagas tem atrapalhado sua vida sexual? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

56 Nos últimos 6 meses, você tem procurado saber sobre a doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

57 Nos últimos 6 meses, você tem sofrido discriminação/preconceito por causa da doença de Chagas? 

(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 
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APÊNDICE I- ARTIGO SUBMETIDO À REVISTA “THE AMERICAN JOURNAL 

OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE” (QUALIS B1 EM MEDICINA II) 

Construção e Validação de Instrumento para Avaliação da Qualidade de Vida de Pacientes 

Acometidos por Doença de Chagas (QualiChagas) 

RESUMO: Objetivou-se elaborar e desenvolver evidências de validade de instrumento de avaliação 
da qualidade de vida do indivíduo acometido por doença de Chagas. Trata-se de estudo metodológico, 
de natureza quantiqualitativa. Realizou-se revisão bibliográfica, verificação de instrumentos de 
avaliação semelhantes e coleta de itens junto à pacientes acometidos pela doença para elaboração do 
instrumento. A versão preliminar do teste foi avaliada quanto à semântica por grupos distintos de 
indivíduos e quanto ao conteúdo por um conjunto de especialistas na área em dois ciclos de análise. Os 
dados foram tabulados com o auxílio do software IBM SPSS Statistics, gerando o Índice de Validade 
de Conteúdo (IVC) e o Índice de Kappa. Na validação semântica, 37 indicadores sofreram 
modificações para facilitar a compreensão pelo público-alvo. Como resultado da Técnica Delphi, 25 
itens foram alterados para o aperfeiçoamento do instrumento.  Foi verificado Índice de Validade de 
Conteúdo acima de 0,80 em todos os atributos por domínio, sugerindo adequabilidade do modelo, e 
Índice de Kappa de 0,90 em todos os aspectos tratados em cada dimensão, evidenciando concordância 
quase perfeita. A versão final do questionário proposto, denominada Instrumento de Avaliação da 
Qualidade de Vida de Pacientes Acometidos por Doença de Chagas (QualiChagas), foi composta por 
um conjunto de 57 itens distribuídos em 4 (quatro) dimensões: identificação, domínio físico, domínio 
psicológico e domínio social. Dada a concordância do processo de elaboração e avaliação do 
instrumento mediante os métodos propostos pela literatura e a expressão de padrões psicométricos 
satisfatórios, considera-se que o instrumento apresenta-se adequadamente validado quanto às etapas 
pretendidas.   
PALAVRAS-CHAVE: Estudos de Validação como Assunto; Inquéritos e Questionários; Qualidade 
de Vida; Doença de Chagas. 

 

INTRODUÇÃO 

Na América Latina, a doença de Chagas evidencia-se como a endemia de maior impacto sobre 

a morbimortalidade, expressando-se em um grupo de 21 países, onde estima-se que atinja entre 5 a 6 

milhões de pessoas, das quais menos de 1% recebem tratamento e aproximadamente sete mil evoluem 

para óbito anualmente
1
. 

No Brasil, destaca-se dentre as doenças crônicas, acometendo cerca de 1,2 milhão de 

indivíduos
2
 e configurando-se como a quarta causa de morte entre as doenças infecto-parasitárias nas 

faixas etárias acima dos 45 anos
3
.  

Diante do impacto que a doença estabelece na vida do indivíduo, a literatura revela que as 

manifestações resultantes das afecções chagásicas podem interferir na satisfação das necessidades 
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básicas dos portadores crônicos, diminuindo significativamente a qualidade de vida
4,5

, seja nos 

domínios físico, psicológico ou social
6
. 

Mediante esse contexto de perdas, o controle e tratamento da doença de Chagas tornaram-se 

prioridades para a Organização Mundial de Saúde
7
, sugerindo o desenvolvimento de novas estratégias 

para o monitoramento da doença, no intuito de promover a melhoria da qualidade de vida dos sujeitos 

acometidos
8
.  

Contudo, ainda que a produção científica sobre qualidade de vida no país tenha aumentado a 

cada ano
9
 e as publicações referentes a novos instrumentos de avaliação desta para populações ou 

sujeitos acometidos por condições patológicas específicas sejam tendências crescentes na literatura 

especializada
10

, com destaque para as doenças crônicas
11

, os acervos bibliográficos demonstram 

algumas lacunas ainda não abordadas neste campo, a exemplo da inexistência de instrumentos de 

avaliação da qualidade de vida relativa aos portadores de doença de Chagas, o que propõe a urgência 

da elaboração de instrumentos adequados para a condição chagásica
6
. 

 Desta forma, objetivou-se elaborar e desenvolver evidências de validade de instrumento de 

avaliação da qualidade de vida do indivíduo acometido pela doença de Chagas, assumindo-se que o 

conhecimento a respeito da vivência particular deste grupo de sujeitos pode subsidiar estratégias para 

um cuidado direcionado e com maior eficiência
4
. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de pesquisa metodológica, de caráter quantiqualitativo, a qual foi submetida à 

apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(CEP/UERN), sendo aprovada sob o parecer 1.668.452 e CAAE 56096916.0.0000.5294 no dia 03 de 

julho de 2016.As etapas do estudo encontram-se representadas na Figura 01.  
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Figura 01. Fluxograma do processo de construção e validação do Instrumento de Avaliação da 

Qualidade de Vida de Pacientes Acometidos por Doença de Chagas (QualiChagas), Brasil, 
2017. 
 

A elaboração do teste 

 

 Pretendendo realizar levantamento e sistematização de informações para a elaboração do 

instrumento de medida, promoveu-se revisão bibliográfica em 3 (três) bases de dados: a PubMed, a 

SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e a LILACS, com o emprego dos termos “Doença de 

Chagas”, “Qualidade de Vida” e “Doença de Chagas AND Qualidade de Vida” na SciELO e na 

LILACS e “Chagas Disease”, “Quality of Life” e “Chagas Disease AND Quality of Life” na PubMed, 

os quais foram previamente selecionados por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do 

sistema Medical Subject Headings (MeSH). Foram consideradas, ainda, outras estratégias para o 

recrutamento de pesquisas relacionadas à temática, como a verificação da lista de referências 
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bibliográficas dos estudos identificados nas bases de dados e a busca manual (handsearching) no site 

Google Acadêmico, com apropriação do descritor “Doença de Chagas”. Em um segundo momento, 

realizou-se busca de instrumentos de avaliação da qualidade de vida genéricos ou específicos ou que 

tratassem de elementos correlatos. 

Objetivando coletar itens empíricos sobre a temática, foram realizadas entrevistas com 127 

pacientes atendidos pelo Ambulatório de Doença de Chagas da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (ADOC-UERN) sobre o impacto da condição chagásica na qualidade de vida destes. 

Os critérios de inclusão adotados para seleção dos participantes foram: a) possuir idade igual 

ou superior a 18 anos; b) apresentar soropositividade para o Trypanosoma cruzi por, pelo menos, dois 

métodos com princípios distintos (ELISA, IFI e HAI); c) ser residente de município do estado do Rio 

Grande do Norte. Os critérios de exclusão foram: a) apresentar comprometimento mental ou físico que 

impossibilitasse a participação na pesquisa; b) não demonstrar interesse em participar do estudo. 

 A partir das informações coletadas nos três procedimentos descritos, foi elaborada a versão 

preliminar do teste, a qual foi submetida à validação semântica e apreciação por um grupo de 

especialistas. 

 

Validação semântica 

 

Realizou-se processo de avaliação semântica das questões do instrumento, no intuito de que os 

itens estivessem redigidos em termos acessíveis ao público-alvo
12,13

. 

Para participar deste procedimento, foram organizados 2 (dois) comitês, os quais 

compuseram-se por indivíduos de diferentes idades e escolaridades. O primeiro grupo caracterizou a 

população geral e foi composto por indivíduos com doenças crônicas. O segundo grupo, representando 

o público específico, caracterizou-se por pacientes portadores de Doença de Chagas. Em ambos os 

casos foram excluídos os pacientes que: a) possuíssem idade inferior a 18 (dezoito) anos; b) 

apresentassem alterações cognitivas que impedissem de responder ao questionário; c) não declarassem 

interesse em contribuir com a pesquisa. 
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A abordagem dos sujeitos se deu em seus respectivos domicílios, por meio de amostragem 

intencional. Ao serem apresentados à proposta do instrumento, os participantes foram indagados sobre 

a compreensão dos questionamentos e o que cada item expressava e, em eventuais dúvidas, eram 

apresentados outros termos, solicitando-lhes que declarassem quais lhes conferiam maior clareza. Com 

base nas dificuldades apontadas e nas sugestões relatadas, foram realizadas alterações na redação de 

alguns itens. 

 

Validação de conteúdo 

 

Optou-se pelo uso da Técnica Delphi para promover o julgamento do teste por um conjunto de 

peritos na área tratada
14

. 

Os examinadores foram selecionados por amostragem intencional e preconizou-se a 

composição de uma comissão bidisciplinar e a distribuição paritária de profissionais segundo a 

aproximação com as duas áreas de interesse: doença de Chagas e Psicometria. Como critério de 

inclusão os avaliadores deveriam apresentar diploma de mestrado ou doutorado na área da saúde e 

tempo de atuação de pelo menos 2 (dois) anos. Foram excluídos todos os convidados que não 

confirmaram a participação na pesquisa em um período máximo de 15 dias. 

Os peritos foram abordados através de correio eletrônico, através do qual receberam uma 

carta-convite, o instrumento em apreciação e um guia de apoio a decisões, adaptado de estudo de 

validação realizado anteriormente
15

. Cada item deveria ser julgado a partir de 5 (cinco) critérios 

(pertinência teórica, consistência, clareza, objetividade, simplicidade e vocabulário),  por meio de 

escala graduada de 0 a 10 para os quais os peritos deveriam classificar como “adequadas” as questões 

que atingissem nota máxima e “inadequados” todos os demais casos.  

Foi empregada a técnica do teste e reteste, em que o instrumento foi analisado em dois ciclos. 

De posse dos roteiros preenchidos, as opiniões dos avaliadores foram analisadas e confrontadas e, 

assim, realizadas as devidas modificações.  
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Os dados coletados foram registrados e analisados com o auxílio do software estatístico IBM 

SPSS Statistics. Para mensurar o nível de concordância entre os juízes foram calculados o Índice de 

Kappa
16

 e o Índice de Validade de Conteúdo (IVC)
17

. 

 

RESULTADOS  

 

Coleta de itens para a elaboração do teste 

 

Na busca por estudos que tratassem da qualidade de vida em pacientes acometidos por Doença 

de Chagas, inicialmente, obteve-se um quantitativo de 92 artigos na PubMed,  21 na SciELO e 47 na 

LILACS, totalizando 160 publicações. Selecionando-se os trabalhos por meio dos filtros “texto livre 

gratuito”, “espécie humana” e “línguas portuguesa, inglesa e espanhola”, restringiu-se o quantitativo 

para 83 artigos. Excluídas as duplicatas e avaliados os trabalhos por meio da aproximação com a 

temática tratada, estabeleceu-se um número de 07 artigos resgatados por meio das bases de dados 

supracitadas.Com base na investigação da lista de referências bibliográficas dos estudos captados por 

meio das bases de dados e na realização de busca manual, foram acrescentadas, ainda, 11 publicações 

ao quantitativo inicial.Logo, concluiu-se a seleção dos trabalhos pertinentes com 18 publicações. 

Nestas, foram identificadas 27 variáveis relacionadas à qualidade de vida do indivíduo portador de 

doença de Chagas, as quais foram dispostas em 3 (três) dimensões: domínio físico (11), domínio 

psicológico (06) e domínio social (10). 

Na verificação de instrumentos de avaliação da qualidade de vida genéricos ou específicos, 

foram considerados os instrumentos AQUAREL (Assessment of Quality of Life and Reletad Events), 

Minnesota (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire), WhoQol-Bref (versão abreviada do 

Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde) e o SF-36 

(Medical Outcomes Study 36- Item Short- Form Health Survey). Destes, foram extraídas 10 variáveis 

do AQUAREL, 16 do Minnesota, 19 do Whoqol-Bref e 18 do SF-36, as quais, após perpassarem por 

exclusão das duplicatas, totalizaram 47 itens relacionados à temática. 
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Dentre as 127 entrevistas realizadas, foram identificados 48 itens relativos ao impacto da 

condição chagásica na qualidade de vida, distribuídos nos seguintes pólos temáticos: manifestações 

clínicas e terapêutica (16); sentimentos em torno da doença (13); repercussões no dia-a-dia, no 

trabalho e no convívio social (09); percepção de saúde e satisfação com a vida (03) e estratégias de 

enfrentamento da doença (07). 

 Consolidadas as informações angariadas por meio da revisão bibliográfica, dos instrumentos  

verificados e das entrevistas com portadores de doença de Chagas, foi estruturada a versão preliminar 

do instrumento, o qual contou com um número de 43 (quarenta e três) fatores de avaliação, dispostos 

em 4 (quatro) pólos: identificação (14), domínio físico (15), domínio psicológico (08) e domínio social 

(06). 

 

Validação semântica 

  

Participaram do primeiro grupo da validação semântica (grupo geral), 5 (cinco) indivíduos, 

dos quais 4 (quatro) apresentam Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 1 (um) é portador de Diabetes 

Mellitus. Destes, 2 (dois) possuem 51 anos, 1 (um) tem 55 anos, 1 (um) 83 anos e 1(um) 76 anos. 

Quanto ao nível de escolaridade, 1 (um) declarou não haver estudado, 2 (dois) cursaram o ensino 

médio incompleto ou completo, 1 (um) estudou o ensino superior incompleto ou completo e 1 (um) 

possui pós-graduação incompleta ou completa. 

Participaram do segundo grupo da validação semântica (grupo específico) 3 (três) pacientes 

portadores de doença de Chagas, dos quais 2 (dois) pertencem ao sexo masculino, 2 (dois) possuem 59 

anos e 1 (um) 68 anos. Frente ao grau de escolaridade, 2 (dois) relataram terem cursado o ensino 

fundamental incompleto ou completo e 1(um) nunca estudou. 

 Na primeira etapa da validação semântica, foram realizadas alterações em 37 itens do 

questionário, dos quais 09 respectivas ao bloco identificação, 14 correspondiam ao domínio físico, 08 

ao núcleo psicológico e 06 à dimensão social.  
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Na segunda rodada de análise, foram registrados 27 itens problemáticos, os quais perpassaram 

por ajustes. Do total, 2 correspondiam à identificação, 13 pertenciam ao núcleo físico, 06 à dimensão 

psicológica e 06 ao domínio social.   

 

Validação de conteúdo 

 

 O comitê de juízes foi composto por uma amostra de 5 (cinco) pesquisadores(as), dos quais 3 

(três) são médicos e 2 (dois) são graduados(as) em Psicologia. Quanto à formação acadêmica, foram 

incluídos 3 (três) doutores(as) e 2 (dois) mestres(as).  

Na primeira rodada da Técnica Delphi, foram sugeridas 37 alterações pelos avaliadores em um 

quantitativo de 25 itens.  Das observações elencadas, 05 correspondiam à identificação, 13 referiam-se 

aos atributos do domínio físico, 09 ao psicológico, 02 ao social e 08 classificaram-se como sugestões 

extras. Mediante consenso entre os autores, foram aceitas 23 recomendações e um número de 19 

questões foram modificadas para atender ao julgamento dos peritos, das quais 10 relativas à dimensão 

física, 05 referentes ao domínio psicológico , 03 ao bloco identificação e 01 ao social. O núcleo 

que perpassou por um maior número de alterações foi o domínio físico, correspondente a 10 ajustes, 

seguido do psicológico, o qual sofreu 05 modificações, e do social, com 01 ajuste. Das sugestões 

extras elencadas, 04 foram atendidas. 

No segundo ciclo de avaliação, foram propostas 08 alterações pelos avaliadores em um 

quantitativo de 06 itens.  Das observações elencadas, 03 referiam-se aos atributos do domínio 

psicológico, 02 à identificação do participante e 01 ao núcleo físico. Foram acatadas 07 

recomendações, das quais 03 pertinentes ao campo psicológico, 02 respectivas à identificação e 02 

relacionadas às sugestões extras. Um conjunto de 05 questões foi ajustado para aperfeiçoamento do 

modelo, entre os quais 03 correspondentes ao núcleo psicológico e 02 ao bloco de identificação. 

 

Padrões psicométricos 
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Na avaliação dos Índices de Validade de Conteúdo alcançados na primeira rodada da Técnica 

Delphi, verificou-se que todos os critérios das dimensões do instrumento apresentaram índice acima de 

0,80, caracterizado como adequado, com ressalva para o domínio psicológico, sobre o qual apontou-se 

a necessidade de ajustes no critério vocabulário (Tabela 02). 

Tratando-se do Índice de Kappa, observou-se que este esteve acima de 0,70 em quase todos os 

critérios analisados por domínio, com exceção do vocabulário respectivo às dimensões física e 

psicológica, sendo constatada concordância quase perfeita na avaliação geral dos critérios de 

consistência, clareza, pertinência, objetividade e simplicidade e concordância substancial relativa ao 

vocabulário empregado (Tabela 02). 

 

Tabela 01. Concordância dos juízes na primeira rodada da Técnica Delphi segundo o Índice de Validade de Conteúdo 

(IVC) e Índice de Kappa distribuídos por domínio. 

Domínios Pertinência Consistência Clareza Objetividade Simplicidade Vocabulário 

IVC Kappa IVC Kappa IVC Kappa IVC Kappa IVC Kappa IVC Kappa 

Identificação 0,90 0,86 0,93 0,87 0,91 0,80 0,90 0,86 0,93 0,87 0,90 0,81 

Físico 0,96 0,92 0,96 0,92 0,95 0,89 0,96 0,92 0,96 0,92 0,81 0,65 

Psicológico 0,95 0,90 0,95 0,90 0,95 0,90 0,95 0,90 0,95 0,90 0,75 0,55 

Social 0,97 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,93 

Geral 0,94 0,90 0,95 0,91 0,94 0,88 0,94 0,91 0,95 0,91 0,85 0,73 

Fonte: Os autores. 

 

Realizadas as devidas alterações nos itens problemáticos da primeira rodada, verificou-se 

Índice de Validade de Conteúdo adequado para todos os critérios de todos os domínios avaliados no 

segundo ciclo da avaliação.  Na análise do Índice de Kappa, obteve-se valores acima de 0,90 em todos 

os atributos de cada dimensão, estabelecendo concordância quase perfeita (Tabela 02). 

 

Tabela 02. Concordância dos juízes na segunda rodada da Técnica Delphi segundo o Índice de Validade de Conteúdo 

(IVC) e Índice de Kappa distribuídos por domínio. 

Domínio Pertinência Consistência Clareza Objetividade Simplicidade Vocabulário 

IVC Kappa IVC Kappa IVC Kappa IVC Kappa IVC Kappa IVC Kappa 

Identificação 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Físico 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Psicológico 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Social 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Geral 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Fonte: Os autores. 

 

Versão final do instrumento 
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A versão final do teste foi denominada de Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida de 

Indivíduos Acometidos por Doença de Chagas (QualiChagas) e caracteriza-se como um questionário 

estruturado, composto por 57 (cinqüenta e sete) itens distribuídos aproximadamente de maneira 

equitativa em 4 (quatro) dimensões: identificação (14), domínio físico (15), domínio psicológico (17) 

e domínio social (11) (Quadro 01).  

Em relação ao modelo de respostas ofertadas, adotou-se uma escala ordinal do tipo Likert, 

com escalas de maior e menor intensidade, apresentando as seguintes variações de respostas na maior 

parte dos itens: a) sim, mais do que antes; b) sim, igual a antes; c) sim, menos do que antes; d) não.  

Considerando, ainda, a possibilidade do item não se aplicar às situações vivenciadas pelo paciente, foi 

acrescentada a alternativa “Não se aplica”. Em outros itens, por a escala anterior não se adequar à 

obtenção da resposta, foram utilizadas as opções: a) pior do que agora; b) igual a agora; c) melhor do 

que agora; a) pior do que antes; b) igual a antes; c) melhor do que antes e a) menos do que antes; b) 

igual a antes; c) mais do que antes (Quadro 01). 

 

Quadro 01. Versão final do Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida de Indivíduos Acometidos por Doença 
de Chagas (QualiChagas), 2017.  

IDENTIFICAÇÃO 

01 Data de nascimento: __/__/____ 

02 Sexo: (  ) Masculino;  (  ) Feminino.  

03 Você mora em qual cidade e estado? ____________________ 

04 Você estudou até qual série (ano escolar)? 
(  ) Nunca estudou; (  ) Ensino fundamental completo ou incompleto; (  ) Ensino médio completo ou 
incompleto; (  ) Ensino superior completo ou incompleto; (  ) Pós-graduação completa ou incompleta. 

05 Quantas vezes por mês você participa de atividades religiosas? ___________(  ) Não possui religião.  

06 Qual o seu estado civil? 
(  ) Solteiro (a);(  ) Vivendo com um(a) companheiro(a) (casado ou amasiado);  
(  ) Divorciado (a)/ separado(a);(  ) Viúvo (a). 

07 Qual a renda mensal da sua família (em reais)? __________ 

08 Recebe benefício ou é aposentado por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim; (  ) Não. 

09 Qual o tipo de casa que você mora? 
(  ) Taipa; (  ) Alvenaria sem reboco; (  ) Alvenaria com reboco. 

10 Como é a água que você bebe na sua casa? 
(  ) Não tratada; (  ) Fervida; (  )   Filtrada; (  ) De poço; (  ) Mineral. 

11 O que acontece com o lixo da sua casa? 
(  ) É jogado à céu aberto; (  ) É queimado;(  ) É enterrado;(  ) É coletado.      

12 Para onde vão as fezes e a urina da sua casa? 
(  ) São jogadas a céu aberto;(  ) Para a fossa;(  ) Para o sistema de esgoto. 

13 Onde está a sua doença de Chagas? 
(  ) No coração;  (  ) No intestino;  (  ); No esôfago; (  ) Apenas no sangue. 



130 
 

14 Há quanto tempo você faz acompanhamento da doença de Chagas? _______ 

DOMÍNIO FÍSICO 

15 Como era sua saúde antes de descobrir a doença de Chagas? 
(  ) Pior do que agora;   (  ) Igual a agora;  (  ) Melhor do que agora. 

16 Nos últimos 6 meses, você tem sentido dor no peito por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

17 Nos últimos 6 meses, você tem sentido dificuldade para engolir algum alimento por causa da doença de 
Chagas?  
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

18 Nos últimos 6 meses, você tem sentido dor ao engolir algum alimento por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes; (  )  Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

19 Nos últimos 6 meses, você tem sentido falta de ar por causa da doença de Chagas?  
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes; (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

20 Nos últimos 6 meses, você tem sentido inchaço nas pernas por causa da doença de Chagas?  
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes; (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

21 Nos últimos 6 meses, você tem sentido seu coração alterado (batendo muito forte, muito rápido ou 
descompassado) por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes; (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

22 Nos últimos 6 meses, você tem sentido fraqueza muscular por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes; (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

23 Nos últimos 6 meses, você tem sentido dificuldade para defecar por causa da doença de Chagas?  
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes; (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

24 Nos últimos 6 meses, por causa da doença de Chagas, você tem dormido:  
(  ) Pior do que antes;  (  ) Igual a antes;  (  ) Melhor do que antes. 

25 Nos últimos 6 meses, por causa da doença de Chagas, você tem comido: 
(  ) Menos do que antes;  (  ) Igual a antes;  (  ) Mais do que antes. 

26 Nos últimos 6 meses, você tem sentido dificuldade nas atividades do dia-a-dia por causa da doença de 
Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes;; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

27 Nos últimos 6 meses, quantas vezes você foi internado(a) por causa da doença de Chagas? ___ 

28 Nos últimos 6 meses, quantas vezes você procurou atendimento de saúde por causa da doença de Chagas? 
____ 

29 Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 meses, como tem estado sua saúde? 
(  ) Pior do que antes; (  ) Igual a antes; (  ) Melhor do que antes. 

DOMÍNIO PSICOLÓGICO 

30 Nos últimos 6 meses, tem se sentido preocupado por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

31 Nos últimos 6 meses, você tem se sentido triste por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

32 Nos últimos 6 meses, você tem se sentido nervoso por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

33 Nos últimos 6 meses, você tem se sentido com vergonha por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

34 Nos últimos 6 meses, você tem sentido medo por ter a doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

35 Nos últimos 6 meses, você tem se sentido dependente de alguém por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

36 Nos últimos 6 meses, você tem pensado de maneira negativa sobre a doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

37 Nos últimos 6 meses, você tem se sentido conformado quanto a doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

28 Nos últimos 6 meses, você tem se sentido tranqüilo quanto a doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

39 Nos últimos meses, você tem se lembrado da doença de Chagas? 
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(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

40 Nos últimos 6 meses, você tem se sentido incomodado por ter que fazer acompanhamento da doença de 
Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igua l a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não; (  ) Não se 
aplica. 

41 Nos últimos 6 meses, como acha que tem sido sua vida com a doença de Chagas? 
(  ) Pior do que antes; (  ) Igual a antes;  (  )  Melhor do que antes. 

42 Nos últimos 6 meses, você tem percebido melhora da doença de Chagas por causa do acompanhamento? 
(  ) Sim, menor do que antes; (  ) Sim, igual a antes; (  ) Sim, maior do que antes; (  ) Não; (  ) Não se 
aplica. 

43 Nos últimos 6 meses, acha que tem adoecido de outras doenças: 
(  ) Mais do que antes; (  ) Igual a antes;  (  ) Menos do que antes; (  ) Não tem adoecido.  

44 Em relação à doença de Chagas nos últimos 6 meses, como avalia seu estado psicológico? 
(  ) Pior do que antes;   (  ) Igual a antes;  (  ) Melhor do que antes. 

45 Nos últimos 6 meses, você tem feito uso de medicação para depressão por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

46 Como imagina que a sua doença de Chagas estará daqui a um ano? 
(  ) Pior do que agora;  (  ) Igual a agora;  (  ) Melhor do que agora. 

DOMÍNIO SOCIAL 

47 Nos últimos 6 meses, você tem tido dificuldade no emprego por causa da doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes; (  ) Sim, igual a antes; (  ) Sim, menos do que antes; (  )  Não;  (  ) Não se 
aplica. 

48 Nos últimos 6 meses, você tem gastado com o tratamento da doença de Chagas (consultas, medicamentos 
e exames)? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

49 Nos últimos 6 meses,  seu dinheiro tem dado para pagar os gastos com a doença de Chagas (consultas, 
medicamentos e exames)? 
(  ) Sim, mais do que antes;   (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  )  Não; (  ) Não se 
aplica. 

50 Nos últimos 6 meses, você tem precisado de ajuda/apoio da família para lutar contra a doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes;   (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

51 Nos últimos 6 meses, como tem sido a ajuda/apoio da família para lutar contra a doença de Chagas? 
(  ) Pior do que antes;  (  ) Igual a antes;  (  ) Melhor do que antes; (  ) Não se aplica. 

52 Nos últimos 6 meses, sua fé tem lhe ajudado a lutar contra a doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

53 Nos últimos 6 meses, a doença de Chagas tem atrapalhado suas atividades de lazer (sair, descansar, ver 
televisão, praticar atividades físicas, viajar)? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim,menos do que antes; (  ) Não. 

54 Nos últimos 6 meses, a doença de Chagas tem atrapalhado suas relações com as outras pessoas? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

55 Nos últimos 6 meses, a doença de Chagas tem atrapalhado sua vida sexual? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

56 Nos últimos 6 meses, você tem procurado saber sobre a doença de Chagas? 
(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

57 Nos últimos 6 meses, você tem sofrido discriminação/preconceito por causa da doença de Chagas? 

(  ) Sim, mais do que antes;  (  ) Sim, igual a antes;  (  ) Sim, menos do que antes; (  ) Não. 

 
DISCUSSÃO 

 

A busca por fontes diversas caracterizou-se como fundamental, uma vez que oportunizou o 

rastreio de informações da maneira mais completa possível, resultando na conformação de um banco 
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abrangente de perguntas e temas potencialmente relacionados ao construto de avaliação
18

. Além disso, 

o levantamento de referencial bibliográfico ofertou aporte teórico tanto para subsidiar a elaboração do 

instrumento quanto para, posteriormente, auxiliar na análise das alterações recomendadas na etapa 

experimental
19

. 

A condução da coleta de itens com uma amostra da população de interesse possibilitou que os 

sujeitos se envolvessem no processo de elaboração do instrumento,redirecionando a atenção para as 

queixas e necessidades daqueles para quem a avaliação foi construída e elevando o potencial de 

fidedignidade das informações reunidas
18,20

,entendendo-se que os portadores possuem conhecimento e 

familiaridade com o objeto de estudo por estarem diretamente relacionados a este
20

. Ademais, a 

aproximação com as opiniões do público-alvo funcionou como base para a seleção das variáveis a 

serem inclusas no modelo
21

 e para a redação das questões com o vocabulário e estilo textual dos 

respondentes
22

. 

 A amostra elevada de participantes que compuseram a etapa da coleta de itens empíricos 

também apresentou-se como um ponto positivo, considerando-se que, em decorrência da inexistência 

de estudos que determinem a quantidade exata do número de indivíduos que devem ser inclusos, 

propõe-se coletar o maior quantitativo de opiniões até que se alcance uma condição na qual o 

pesquisador perceba que a coleta não está mais acrescentando itens à formação do construto
21

.   

 A inclusão de indivíduos do público-alvo no processo de validação semântica configurou-se 

como um elemento importante na construção dos itens de avaliação, à medida que a realização de 

adequações na linguagem dos itens para torná-los acessíveis ao grupo para o qual se administrará o 

questionário eleva a validade aparente, indicando que o teste mede o que parece estar medindo
13

, e 

garante a fidedignidade das respostas obtidas
23

. Desta forma, pode-se estabelecer uma sequência de 

itens de fácil entendimento, dispostos de forma breve, clara e com vocábulos adequados
23

, 

possibilitando que o critério “clareza” seja suficiente para todos os estratos da população-alvo, uma 

vez que a prioridade é o entendimento das frases e não sua elegância artística
24

. Destaca-se, ainda, que 

o número de sujeitos direcionados para esta etapa atendeu aos preceitos do referencial metodológico 

empregado, o qual sugere o número mínimo de 5 (cinco) participantes para a validação semântica, 

dispensando a realização de cálculo amostral
25

.  
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A escolha da Técnica Delphi para o procedimento de validação de conteúdo configurou-se 

como uma estratégia válida, visto que a seleção de especialistas na área para avaliação da proposta tem 

demonstrado eficácia devido ao amplo conhecimento destes na temática em foco, o que lhes confere 

propriedade e confiança para ponderar sobre os itens em pauta
26

.  

O recrutamento de um painel de juízes de caráter multiprofissional fundamentou-se no fato de 

que a opinião de profissionais de distintas áreas qualifica o conteúdo do instrumento
27

, por permitir a 

troca de opiniões e conhecimentos diversificados correspondentes à área de atuação de cada 

profissional
28

. De maneira semelhante, a divisão paritária entre profissionais das duas áreas correlatas 

atendeu ao determinado pelas evidências científicas, as quais defendem que critérios como possuir 

experiência clínica e possuir conhecimento metodológico sobre a elaboração de questionários e escalas 

são decisivos na qualidade do instrumento em construção
29

. 

Quanto ao número de indivíduos que devem compor o quadro de avaliadores, embora haja 

divergências na literatura
17

, foram cumpridos os preceitos metodológicos, os quais versam que deve 

haver a participação de um número mínimo de cinco peritos
30

. 

 A realização de duas rodadas de análises pelos juízes representou um limite de execuções 

suficiente, visto que indica-se, no máximo, de dois a quatro ciclos de avaliação, até que se atinja o 

consenso nas respostas
17,30

, o qual, neste estudo, foi alcançado na segunda etapa da Técnica Delphi.  

 Dada a necessidade de sistematização dos elementos de julgamento do instrumento
31

, a 

disponibilização de um guia de apoio a decisões caracterizou-se como uma ferramenta norteadora da 

análise realizada pelos juízes, uma vez que a discussão dos critérios de avaliação e dos procedimentos 

para atribuição das notas direciona a homogeneização da conduta na coleta de dados e facilita a 

emissão de opiniões acerca das questões em análise
32

.  

Assumindo-se que a análise pelo painel de especialistas deve incluir procedimentos 

quantitativos e qualitativos
17,30

, a oferta de um espaço para sugestões e comentários sobre as questões 

formuladas representou uma estratégia positiva por permitir a avaliação qualitativa por parte dos 

peritos30.  
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 À verificação dos padrões psicométricos do QualiChagas, detectou-se a concordância dos 

Índices de Validade de Conteúdo e Índices de Kappa aferidos diante das normatizações da literatura 

especializada
30,33,34

. 

 Embora o QualiChagas caracterize-se como um instrumento específico devido à sensibilidade 

para medir elementos particulares do agravo em estudo
35

, há que se destacar a sua capacidade de 

mensurar aspectos variados da condição de vida do paciente, considerada um aspecto positivo dos 

instrumentos de avaliação de qualidade de vida genéricos
36

, de maneira que o questionário conjugou 

relevantes propriedades de ambas as propostas de instrumentos de avaliação, conduta estimulada pela 

literatura
37

.  

 A menção a um intervalo de tempo relativo ao enfrentamento das situações investigadas 

ressaltou o caráter de dinamicidade do construto tratado
38

, evidenciando a necessidade de aplicação 

periódica do questionário para atualização da condição de vida do indivíduo. Ademais, a opção pelo 

período de 6 (seis) meses minimiza a possibilidade de viés de memória do paciente, sabido que fatos 

ocorridos há muito tempo podem ser esquecidos pelos sujeitos. 

 A preferência pela adoção da escala Likert se deveu à possibilidade de identificar, no mesmo 

instrumento, o sentido e a intensidade da resposta
39

 e por demonstrar efetividade na investigação de 

percepções, sentimentos e comportamentos
13

. Sobre o formato das opções de respostas, a apropriação 

de palavras como rótulos apresentou-se como confortável aos respondentes, conforme demonstrado 

em estudo que comprovou que este tipo de escala evidenciou melhor desempenho do que o formato 

numérico e gráfico em seis de sete aspectos avaliados
40

.   

O estabelecimento de um número reduzido de opções de resposta resultou da preocupação 

quanto à facilidade de assimilação e compreensão
41

, adequando-se com maior facilidade aos níveis de 

escolaridade mais baixos, característica de percentual considerável do público investigado
42,43

. 

Acrescente-se, ainda, que o número reduzido de graus dentre as possibilidades de resposta condensa o 

teste e eleva a sua eficiência para grandes quantidades de respondentes, entendendo-se que o tempo 

gasto na resposta do questionário é condicionado ao número de alternativas e o uso de uma escala 

curta diminui o tempo dispendido na coleta de dados
44

. Em contrapartida, a utilização de uma escala 

com muitos pontos pode não gerar uma base de dados válida para a verificação de inferências 
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estatísticas, visto que, mediante o tamanho da amostra, pode desencadear uma dispersão entre os 

respondentes, limitando o poder estatístico da análise
45

. 

Dada a concordância do processo de elaboração e avaliação do instrumento mediante os 

métodos propostos pela literatura e a expressão de padrões psicométricos satisfatórios, considera-se 

que o instrumento apresenta-se adequadamente validado quanto às etapas pretendidas, o que indica 

que este pode ser aplicado como uma ferramenta útil para o monitoramento e avaliação da qualidade 

de vida de indivíduos portadores de doença de Chagas. 

Entretanto, o QualiChagas configura-se como um instrumento metodológico novo e, portanto, 

estudos relacionados às suas propriedades psicométricas necessitam ser sistemática e continuamente 

conduzidos, no intuito de aprimorar os fatores mensurados e avaliar outros aspectos, com realce para a 

realização de estudos de análises fatoriais exploratória e confirmatória. Sugere-se ainda que, em 

decorrência do instrumento haver sido elaborado e validado semanticamente no Brasil, para que possa 

ser empregado em outros países, deverá ser realizada a tradução e adaptação cultural. Em virtude da 

inexistência de instrumentos prévios validados sobre a qualidade de vida de pacientes portadores de 

Doença de Chagas, evidencia-se, neste estudo, a impossibilidade de comparação com outros modelos 

de mesma pretensão.  
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APÊNDICE J- ARTIGO SUBMETIDO À “REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA” 

(QUALIS B2 EM MEDICINA II) 

IMPACTO MULTIDIMENSIONAL DA DOENÇA DE CHAGAS NA QUALIDADE 

DE VIDA DO PORTADOR A PARTIR DA SUA AUTOPERCEPÇÃO  

 

RESUMO: INTRODUÇÃO: Objetivou-se avaliar a qualidade de vida e percepções do 

indivíduo acometido por doença de Chagas mediante o enfrentamento da doença. 

MÉTODOS: Realizou-se estudo transversal, de abordagem qualitativa, com 127 pacientes 

atendidos no Ambulatório de Doença de Chagas da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (ADOC-UERN), os quais responderam a entrevista estruturada. As respostas foram 

analisadas por meio de Análise de Conteúdo de Bardin. RESULTADOS: Da sistematização 

das falas dos pacientes emergiram 5 (cinco) categorias: manifestações clínicas e terapêutica; 

sentimentos em torno da vivência com a doença; repercussões no dia-a-dia, no trabalho e no 

convívio social; autopercepção de saúde e satisfação com a vida e estratégias de 

enfrentamento da doença. CONCLUSÕES: Os resultados visualizados apontaram alterações 

significativas na qualidade de vida dos portadores de doença de Chagas nos domínios físico, 

psicológico e social, as quais atuam entre si como um sistema de retroalimentação, sugerindo 

que as intervenções em saúde devem considerar o impacto multidimensional da doença.  

PALAVRAS-CHAVE: Doença de Chagas; Trypanosoma cruzi; Qualidade de Vida.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Classificada como uma das 17 doenças tropicais negligenciadas listadas pela 

Organização Mundial de Saúde1, a doença de Chagas apresenta significativa distribuição no 

mundo, estendendo-se,  no  continente  americano,  desde  o  sul  dos  Estados  Unidos  até  a 

Argentina2. 

Na América Latina, evidencia-se como a endemia de maior impacto sobre a 

morbimortalidade, expressando-se em um grupo de 21 países, onde estima-se que atinja entre 

5 a 6 milhões de pessoas, das quais menos de 1% recebem tratamento e aproximadamente 

7000 evoluem para óbito anualmente1.  

No Brasil, destaca-se dentre as doenças crônicas, acometendo cerca de 1,2 milhão de 

indivíduos3, configurando-se como a quarta causa de morte entre as doenças infecto-

parasitárias nas faixas etárias acima dos 45 anos4.  
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Mediante esse contexto de perdas, o controle e tratamento da doença de Chagas 

tornaram-se prioridades para a Organização Mundial de Saúde5, sugerindo o desenvolvimento 

de novas estratégias para o monitoramento da doença, no intuito de promover a melhoria da 

qualidade de vida dos portadores6.  

A complexidade e a extensão características do enfrentamento das doenças crônicas 

têm estimulado muitos autores a realizarem estudos com o intuito de avaliar o impacto desta 

condição sobre a qualidade de vida dos indivíduos acometidos7, de maneira que a literatura 

científica tem demonstrado o declínio desta em decorrência destas enfermidades8,9, 

evidenciando a necessidade do seguimento de pesquisas dessa natureza10. 

Contudo, ainda que a produção científica sobre qualidade de vida tenha aumentado  a 

cada ano11, os acervos bibliográficos demonstram algumas lacunas ainda não abordadas neste 

campo, a exemplo do incipiente registro de dados sobre a qualidade de vida em portadores da 

doença de Chagas12,13, ainda que se visualize expressivo contingente de indivíduos nesta 

condição13. 

Desta forma, objetivou-se avaliar a qualidade de vida e percepções destes indivíduos 

mediante o enfrentamento da doença, uma vez que o conhecimento a respeito da vivência 

particular deste grupo de sujeitos pode subsidiar estratégias específicas para um cuidado mais 

direcionado e eficaz14. 

 

MÉTODOS 

 

 Realizou-se estudo transversal, de natureza qualitativa, na Mesorregião Oeste, Estado 

do Rio Grande do Norte, Brasil. Por meio de amostragem aleatória, foram incluídos13 (treze) 

municípios: Mossoró, Governador Dix-Sept Rosado, Apodi, Severiano Melo, São Miguel, 

Riacho de Santana, Campo Grande, Pau dos Ferros, Felipe Guerra, Upanema, Caraúbas, 

Major Sales e Alexandria.  

Participaram da pesquisa 127 (cento e vinte e sete) indivíduos acometidos por doença 

de Chagas, selecionados através de amostragem por conveniência, atendidos no Ambulatório 

de Doença de Chagas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (ADOC-UERN). 

Os critérios de inclusão adotados para seleção dos participantes foram: a) possuir 

idade igual ou superior a 18 anos; b) apresentar soropositividade para o Trypanosoma cruzi 

por, pelo menos, dois métodos com princípios distintos (ELISA, IFI e/ou HAI). Foram 

excluídos os candidatos que: a) apresentassem comprometimento mental e/ou físico que 
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impossibilitasse a participação na pesquisa; b) não demonstrassem interesse em colaborar com 

o estudo. 

 Realizou-se entrevista estruturada acerca da vivência e do enfrentamento da condição 

chagásica, considerando aspectos como apresentação de sintomatologia, desenvolvimento das 

atividades de rotina, sentimentos decorrentes do processo de adoecimento, convívio social, 

atividades laborais, acesso aos serviços de saúde e percepções sobre a saúde e a vida. As 

respostas foram armazenadas em dispositivo de gravação de áudio e sistematizadas por meio 

da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin, por meio da qual o material perpassou por 

processo de leitura, seleção e organização das narrativas em categorias e subcategorias, 

culminando na interpretação das informações (Figura 01). Na apresentação dos relatos, para 

garantir o anonimato, os participantes da pesquisa foram representados pela letra P, seguida 

do número do respondente em ordem crescente.  

 

Figura 01: Representação gráfica das categorias e subcategorias elencadas acerca do impacto 

da doença de Chagas na qualidade de vida do portador, Mesorregião Oeste, Rio Grande do 

Norte, Brasil, 2017. 

 

O estudo foi realizado no período de maio a dezembro de 2016 e atende aos princípios 

éticos contidos nas diretrizes da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/MS acerca 

de pesquisas envolvendo seres humanos, havendo sido submetido à apreciação do Comitê de 
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Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (CEP/UERN) e 

aprovado sob o parecer 1.668.452 e CAAE 56096916.0.0000.5294 no dia 03 de julho de 

2016. 

 

RESULTADOS 

 

Categorias de análise 

 

 À verificação das narrativas dos participantes, emergiram 5 (cinco) categorias, abaixo 

descritas.  

 

Categoria I: Manifestações clínicas e terapêutica 

 

Nesta categoria são apresentadas as manifestações clínicas e os aspectos referentes à 

rotina de tratamento da doença que interferem na qualidade de vida dos portadores.  

 Diante dos sintomas cardiorrespiratórios, foram ilustradas a dispneia, a taquicardia e a 

dor torácica: “Quando [a falta de ar] me ataca, eu fico assim: segurando o choro com a boca 

aberta!”(P1); “[Sinto] aceleramento no coração. À noite, quando eu vou me deitar, já 

deitada já, ele acelera demais!”(P2); “Ah! O peito se abrindo assim, ói! Sabe?  Aquela dor 

me acabando...” (P3). 

 Quanto à sintomatologia relativa ao sistema músculo-esquelético, foi apontada, nas 

falas dos respondentes, a fadiga muscular: “Eu me sinto muito, muito indisposto! Eu me sinto 

tão indisposto que só quero ficar deitado.” (P4).  

Sobre as manifestações clínicas digestivas, foram retratadas a dor abdominal, a 

dispepsia, a disfagia, a inapetência, a perda de peso e a constipação intestinal: “É essa dor que 

eu disse assim... empachamento, né? Porque é muito ruim! E sinto dor aqui [na barriga].” 

(P5); “Às vezes até a água engancha, aí é preciso botar o dedo pra sair pra fora, porque se 

não botar fica aquela dor que se beber um gole d‟água sai rasgando tudo!” (P6); “É um 

„fastio‟ grande! Desde o começo [da descoberta da doença]. Mas, assim... cada dia eu tô 

notando que eu tô perdendo mais. E ficando mais sem apetite...” (P7); “Agora eu vivo 

assim... „esmagrecendo‟.” (P8); “Ah, eu só vivia com suor frio, mal estar, não conseguia 

obrar... Me sentindo mal, aquele suor frio, problema pra obrar, não obrava... Chega era 

banhada de suor!” (P8). 
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Diante do enfrentamento dos sintomas gastrointestinais, os sujeitos sofrem 

modificações nas rotinas alimentares: “Tudo que eu vou comer já tenho que colocar a água 

do lado porque eu tenho dificuldade de engolir no seco. Tenho que mastigar muito pra 

engolir!” (P9); “Eu não posso comer de tudo. De primeiro eu achava bom o prato cheio de 

comer... Hoje em dia, se eu comer uma coisinha, pronto! Fico empachada! Não me dou bem! 

Eu não posso comer... eu não como mais muito.” (P8); “Tô comendo hoje é mais uma comida 

pastosa, verduras... Agora eu tenho que ter muito cuidado! A carne tem que ser bem 

„maciinha‟, se desmanchando... um corte bem miudinho, a comida bem devagarzinha... Que 

eu não vou botar que eu tenho medo de me entalar!” (P10). 

 Na avaliação do impacto da doença no ciclo sono-vigília, verificou-se o 

comprometimento do repouso dos pacientes em virtude da sintomatologia característica da 

enfermidade: “Eu durmo pouco. De noite eu me acordo duas, três vezes. Justamente quando 

começou esses sintomas do intestino eu não dormia não. Pra dormir eu tinha que „escorar‟ a 

barriga numa coberta, que é pra poder dormir porque o intestino pulava, pulava e pulava! 

Parecia que tinha uma cobra dentro da barriga.” (P11). 

 Segundo os discursos, a condição chagásica seria precursora, ainda, de episódios de 

insônia: “Tomo remédio e não durmo também. Passado pelo médico, porque eu sentia insônia 

e ele disse que a „Chaga‟ dá.” (P12). 

Nestas condições, no intuito de garantir a qualidade do sono, os portadores perpassam 

por tratamento medicamentoso para os distúrbios enfrentados: “Durmo com remédio. Tomo 

clonazepam toda noite, passado pelo médico aqui quando eu descobri a doença de Chagas e 

eu comecei quase uma depressão.” (P7). 

 Os episódios de hospitalização decorrentes de manifestações clínicas da doença foram 

citados de maneira recorrente por alguns sujeitos: “Só vivia mais no hospital! Morava mais no 

hospital do que em casa”. (P8) 

 Da realização do tratamento etiológico com administração do benzonidazol, foram 

resultantes, na fala dos respondentes, reações adversas de diversas naturezas: “Perdi 

totalmente os lábios, a sola dos pés, a palma da mão, tudo isso! Largou toda a pele! Eu fiquei 

engatinhando porque não tinha condições de ficar nem de pé!” (P14); “Deu dormência nos 

pés. Passei quase dois anos com meus pés dormentes de um jeito que eu não aguentava. E o 

pé ressecado! Ele ficava ressecado e rachando.” (P7); “Senti coceira. E todo comer era 

ruim...” (P15); “A pele toda manchada, deu „chororô‟ bem grande... era só chorando!” (P2); 

“Me intoxiquei todinha! Uma intoxicação que eu quase que morro! Fiquei deformada, 

deformada! Aí ele [o médico] pediu pra eu suspender, eu suspendi.” (P16); “Eu quase 
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enlouquecia nessa época [se referindo ao período de ingestão do medicamento]. Era uma 

„desimpaciência‟... Tinha horas que dava vontade da gente morrer, de correr!” (P17); “Eu 

fiquei com isso aqui todo „caroçudo‟, como se fosse rasgando a pele de alergia.” (P18); 

“Deu inchação no meu corpo e uma quentura tão grande que se a pessoa não molhasse o 

corpo, não aguentava.” (P19); “Não aguentei não! Fiquei fraca! Levantava de manhãzinha 

segurando nas paredes, tonta e tombava! Não aguentei não.” (P20). 

Neste contexto, a ingestão da medicação é interpretada pelos sujeitos como um fator 

provocador de prejuízos ao organismo, por vezes superando os danos advindos da própria 

doença: “Rapaz, [descobrir a doença] foi muito ruim, mas o pior foi a „remeidaria‟ que 

agente tomou. O remédio foi „mais ruim‟ que essa doença!” (P21); “Quase morria! Foi uma 

doença esse remédio! Esse remédio é uma doença!”(P22). 

 

Categoria II: Sentimentos em torno da vivência com a doença  

 

Nesta categoria são abordados os sentimentos gerados a partir do enfrentamento da 

doença, bem como as reações provenientes da necessidade de realização de procedimentos 

médicos ou monitoramento contínuo do estado de saúde.  

Em virtude do acometimento pela doença, alguns sentimentos foram citados pelos 

sujeitos, como a tristeza: “Tem dia que eu tenho aquela tristeza, aquela angústia grande... Eu 

choro! Só de falar [da doença] já dá vontade de chorar...” (P6). 

A negação também foi uma reação identificada na fala dos respondentes, mecanismo 

através do qual estes buscam esquecer a própria condição: “Essa doença o „caba‟ tem que 

esquecer ela, que se não o „caba‟ vai adoecer mais”(P22). 

No processo de enfrentamento da doença, os portadores mencionaram, ainda, o 

conformismo perante uma condição que não pode ser modificada, restando apenas  confiá-la a 

Deus: “Sim [tenho me sentido triste], mas eu já sou conformada, que boa a pessoa não fica, 

né?” (P23); “A pessoa não pode fazer nada... É entregar pra Deus e pronto!” (P18). 

O medo, sentimento também experimentado pelos sujeitos, foi justificado pela 

associação entre a doença e a morte e pela possível evolução desta para as formas 

sintomáticas: “Tenho medo de eu morrer cedo. Eu tenho muito medo de morrer cedo.” (P24); 

“Tenho medo de criar outro problema, que nem problema no meu coração. Eu tenho um 

monte de medo, porque diz que atinge o intestino, né?! E ainda o esôfago...” (P25). 

 Na convivência com o processo de adoecimento, surge, ainda, o sentimento de 

dependência entre os portadores, advindo da necessidade de acompanhamento nos episódios 
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de monitoramento da doença ou no auxílio de atividades antes desempenhadas pelos 

indivíduos: “Fico incomodada porque fico precisando das pessoas, porque acham que eu não 

posso ir só [referindo-se às consultas]. Às vezes eu tenho vontade de desistir pra não estar 

„aperriando‟ as pessoas.” (P19); “Eu sempre fui assim muito ativa pra tudo! Eu não me 

ocupava em pedir pra ninguém fazer as coisas pra mim e hoje eu já gosto que façam as 

coisas por mim porque eu não consigo fazer e às vezes posso, mas não quero fazer porque 

pode dar dor no peito, que eu vou me cansar...”.(P9). 

A necessidade de monitoramento contínuo da doença foi responsável por desencadear, 

entre os respondentes, sentimentos negativos: “Eu fiquei desesperada [se referindo à 

descoberta da doença]! É porque é uma coisa que você tem que tá direto acompanhando, 

direto fazendo exame, direto tratando...” (P26). 

 A possibilidade de realização de procedimento cirúrgico foi caracterizada como 

geradora de temor nos indivíduos: “Imagino uma cirurgia... que tem que fazer e eu não quero 

fazer. (P13)”. 

 

Categoria III: Repercussões no dia-a-dia, no trabalho e no convívio social 

  

Esta categoria reporta-se ao impacto estabelecido pela condição chagásica na 

manutenção das atividades diárias, na realização de exercícios físicos e no desempenho das 

funções laborais, bem como as implicações concernentes ao domínio social, considerando a 

interferência da doença no desenvolvimento das atividades de lazer e na manutenção das 

relações interpessoais, com destaque para o enfrentamento de preconceitos advindos da 

condição de portador da doença de Chagas.  

 A doença foi evidenciada como um elemento dificultador da manutenção das 

atividades do cotidiano em decorrência da apresentação da sintomatologia física: “Essa dor 

no peito porque ela me deixa assim, que me impede de fazer muitos „afazeres‟ que eu fazia e 

achava muito bom, que achava fácil fazer.” (P9); “É nesse negocio do cansaço, né? Que eu 

digo a você que eu quero fazer minhas coisinhas, mas aqui acolá eu me sinto um „Zé 

ninguém‟ de cansado.” (P27); “Qualquer peso que eu pegar, já sinto já aquelas pontada... 

assim no lado esquerdo.” (P28); “O que eu acho mais difícil, é esse mal estar e essa falta de 

ar. Tem dias que eu num consigo nem arrumar minha casa direito.”(P29). 

A realização de exercícios físicos foi considerada pelos sujeitos como uma atividade 

limitada pelos sintomas da doença: “Antes de eu ter doença de Chagas eu caminhava duas 

horas. Depois que descobri eu não consigo mais fazer minha caminhada nem de dez 
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minutos.” (P9). Nesta perspectiva, o indivíduo reduz os esforços na intenção de proteger-se 

dos danos possivelmente ocasionados por “exceder os limites da doença”: “Eu queria fazer 

mais exercício físico mais forçado, sabe? Mas eu modero devido não sobrecarregar o 

coração.” (P30). 

As relações afetivas dos participantes com os respectivos parceiros também receberam 

o impacto da condição de adoecimento. Em alguns casos, a medicação utilizada para tratar a 

doença de Chagas foi considerada como inibidora das funções sexuais: “Mudou o seguinte: é 

que... é a impotência... que eu lembro nas bulazinhas que o remédio dá impotência no 

homem, né?” (P31).  

A diminuição da libido e a fadiga muscular também foram queixas apresentadas pelos 

participantes: “Mudou [referindo-se à vida sexual]. Aquele prazer que eu tinha, eu num tenho 

mais, entendeu? Eu num tenho mais aquele desejo!” (P32); “Assim... o meu esposo não 

chegava nem perto de mim. Foi a época „mais ruim‟. Me dava um esmorecimento que, se eu 

pudesse, não saia nem do meu canto.”(P19). 

O medo da morte em decorrência da visualização da relação sexual como uma 

restrição imposta pela doença despontou como um fator proibitivo das atividades sexuais: 

“Mudou um pouco [referindo-se à vida sexual]. Eu tenho medo de morrer... Quando eu tô 

assim com os companheiros eles dizem: „Você vai morrer quando tiver com a mulher!‟” 

(P33). 

Por fim, foram retratadas situações nas quais os portadores perpassaram por situações 

de abandono por parte dos parceiros em virtude da descoberta da doença: “O casamento 

acabou. Porque quando descobri que tinha a doença de Chagas que eu falei pro meu marido, 

ai ele me deixou. Certamente ele achou que eu num ia ser mais a mulher que ia precisar... Ou 

achou que ia morrer logo.” (P34).  

As limitações correspondentes à manutenção do emprego ou da jornada de trabalho 

representaram uma queixa representativa entre os respondentes, os quais referiram a redução 

da força física e a dispneia como um dos aspectos restritivos decorrentes da condição: “É a 

dificuldade de trabalhar. Cansa muito, não tem fôlego!” (P35); “Tenho [dificuldade para 

trabalhar]. Porque tem dia que estou com coragem, tem dia que não tenho.”(P36). 

Neste contexto, o sujeito enfrenta situações como o abandono do posto de trabalho, o 

temor diante da execução das atividades laborais e a aposentadoria precoce: “Eu queria 

trabalhar e deixava o emprego por que num podia trabalhar...” (P37); “Tenho [dificuldade 

de trabalhar] porque eu tenho medo. Coragem eu tenho e tenho força de fazer, mas aí eu 
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tenho medo do que pode vir depois.” (P7); “Depois do problema da doença de Chagas, 

descobriu que tava no coração e deu o aposento.”(P25). 

Frente à recepção pelo mercado de trabalho, são denotadas situações de recusa na 

admissão do portador devido ao medo dos sujeitos contratantes quanto à doença ou pela 

necessidade do trabalhador se ausentar das funções para o monitoramento desta: “As firmas 

num acolhe, né? Assim... se eu for dizer que eu tenho a doença de Chagas, eles num querem.” 

(P34); “Sempre eu fui de assinar minha carteira em projeto. Talvez tem muita gente que não 

me chame por causa disso [referindo-se à doença]. Tem medo...” (P38); “No começo quando 

eu ia trabalhar de faxina, aí eu falava que tinha a doença de Chagas e as pessoas não me 

queriam. Diziam assim: „Não dá certo não. Porque a senhora vai ter que ficar procurando o 

médico, fazer exames, vai ficar faltando e a gente quer uma pessoa que não falta.”(P39).  

Diante da impossibilidade de trabalhar, o sujeito se vê insatisfeito e impotente q uanto 

ao cumprimento da sua função de provedor do sustento familiar: “Você vê trabalho pra você e 

num poder fazer é ruim! É triste! É triste! (P40); “Eu penso assim, né? Porque tenho meus 

filhos... E se eu não arrumar um emprego logo? Porque tá com dois „ano‟ já! Depois que eu 

descobri a doença eu num trabalhei mais não.” (P33). 

 Quanto às atividades de lazer realizadas pelo sujeito, estes referiram haverem sido 

comprometidas pela vivência com a condição chagásica, seja pela apresentação de sintomas 

e/ou desconfortos, pelo medo constante de sair de casa, pelo sentimento de dependência frente 

à necessidade de companhia para os programas ou pelo desânimo diante do sentimento de 

adoecimento e iminência da morte, conforme sugerem as passagens: “Não saio, não quero 

sair. Quero ficar mais em casa. Tenho medo de sair.” (P4); “Num saio só, né? Sempre eu 

tenho que ter alguém ao meu redor.” (P41); “Assim... porque devido eu sentir tanta coisa, eu 

deixei de gostar de sair de casa, não gosto de andar, de ir pra festa... Não gosto de sair de 

casa não.” (P2); “O „caba‟ doente não tem animação, tem um „rebanho‟ de amigo ali e ele tá 

morrendo. Animação dele é pouca, ele sabendo que tá doente...” (P42). 

 Na consideração das relações sociais, foram verificadas situações de segregação dos 

sujeitos por serem portadores da doença enquanto resultado do desconhecimento da 

população acerca da condição chagásica: “‟Às vez‟ a gente  tá comentando em algum canto e 

as pessoas num conhece a doença, né?  Aí se afasta. Eu sinto que  se afasta, entendeu?” 

(P43)”. 

  

Categoria IV: Autopercepção de saúde e satisfação com a vida  
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Esta categoria exibe as modificações que a doença exerce na autopercepção do 

indivíduo sobre seu estado de saúde, os níveis de satisfação com a vida enquanto portador e as 

perspectivas para o futuro diante da consciência da condição chagásica.  

 Quanto considerado o balanço entre o estado de saúde atual e o que antecede a 

descoberta da morbidade, os participantes descreveram o declínio das condições de saúde 

vigentes: “À vista de antes, a [saúde] de hoje num está com nada.” (P39). 

Neste contexto, os entrevistados revelaram a crença na fragilidade do organismo 

representada na facilidade de aquisição de outras doenças precedidas pela instalação da 

doença de Chagas: “Meu sistema imunológico é frágil. Qualquer doença eu pego, como uma 

gripe, uma bactéria... qualquer doença vem logo pra cima de mim.”(P44); “Porque eu acho 

que a pessoa fica mais frágil, né? Sangue „mais ruim‟ atrai mais doença.”(P45). 

Na avaliação dos níveis de satisfação frente à vida, os indivíduos declararam 

comprometimento da auto-estima, dada a convivência com a doença de Chagas: “Ela [a 

doença de Chagas] acabou com a minha vida. Eu me divertia, eu era feliz com meus filhos, 

com meu marido... Hoje em dia eu não sou mais! Agora assim... dentro de casa é só tristeza!  

Eu não me sinto feliz! De jeito nenhum!.”(P7); “Nam, a pessoa com tanto sofrimento que tem 

horas que me desespero e digo „Ah, meu Deus, a vida que eu vivo é melhor nem viver, com 

tanta coisa que eu sinto‟.”(P19). 

A convivência com a doença dispara, ainda, um processo de ruptura da percepção do 

sujeito sobre si mesmo, de maneira que, a partir do diagnóstico, o indivíduo se enxerga de 

forma diferente do período que antecedeu a enfermidade: “Eu não sou mais aquela pessoa 

que eu era [se referindo a antes da doença].” (P4). 

Sobre as expectativas a respeito do futuro dos portadores, as narrativas evidenciaram 

desfechos negativos, como a incapacitação, o acometimento cardíaco e o enfrentamento da 

morte: “Imagino é ficar inválido até lá [referindo-se ao futuro].” (P4); “Imagino morrer 

quando a doença de Chagas entrar no meu coração.” (P46); “Eu acho que eu vou estar com 

„paletó de madeira‟! É o que acho. Eu sei o que sinto e sei até onde eu posso ir." (P47); “Eu 

imagino assim... que eu vou dormir e não acordo” (P4). 

O caráter imprevisível da doença também foi destacado nos relatos sobre a percepção 

dos respondentes quanto ao futuro: “Num sei o que vai acontecer... Se ela vai alterar, ou se 

ela vai ficar só no sangue mesmo... Num sei dizer!” (P48). 

 

Categoria V: Estratégias de enfrentamento da doença 
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 Nesta seção são destacadas as estratégias de enfrentamento empregadas pelo indivíduo 

diante da vivência com a doença. 

 Diante do conhecimento dos entrevistados sobre a doença, foram valorizadas nas 

narrativas as representações sociais elaboradas em torno da condição chagásica, sobre a qual 

surgiram relatos sobre o acometimento do coração e a possibilidade de morte súbita: “Fiquei 

muito triste assim... pensando no momento que era em meu coração, que tenho gente de 

minha família que morreu com 16 anos porque teve essa doença e o coração cresceu, a 

criança estourou. Aí eu fiquei com medo, muito medo quando eu peguei!” (P49); “No dia que 

eu for cair, é a doença de Chagas que vai me matando. Porque o coração aí pode ser onde 

for... é dentro de casa, é deitada, é varrendo ou arrumando uma coisa, ou andando, aonde ele 

atacar é „puf „ no chão. Pode ser no meio do sol...” (P5).  

De maneira semelhante, foi ressaltado o caráter incurável da doença: “Assim... eu 

achei que eu num... num me sentia bem. Porque acho que dessa doença de „Chaga‟ talvez o 

„caba‟ num „miore‟, né?” (P50). 

A doença de Chagas foi comparada, ainda, a doenças geradoras de temor no indivíduo, 

como o câncer: “A doença de „Chaga‟ eu creio que seja um câncer no sangue da pessoa, né 

não? É, é „quais‟ do mesmo jeito! Eu creio que seja...”(P5). 

O conhecimento acerca de outros casos de portadores da doença que foram a óbito em 

decorrência desta foram levantados como causadores de medo frente à condição imposta: 

“Tenho [me sentido triste]. Ah, essa doença não tem cura... e morreu meu pai, minha mãe, 

„tudim‟ morreu por doença de Chagas, tá entendendo? Tudo!” (P47). 

O entendimento acerca dos conhecimentos científicos respectivos à doença foi 

demonstrado como uma dificuldade vivenciada pelos portadores: “Eu andei em peso aqui nas 

„casa‟ com o papel na mão perguntando as „pessoa‟ o que era reagente e o que era não 

reagente, né? Mas ninguém me informava!” (P5). 

A fé em uma entidade religiosa foi descrita como uma estratégia de enfrentamento da 

doença, de maneira que referencia-se a crença num ser superior como um ponto de encontro 

do sujeito com a resiliência necessária para aceitar a doença: “Às vezes quando eu estou 

conversando com as pessoas assim... aí as pessoas: „Não, mas você tem doença de Chagas, é 

pra você „tá‟ triste!‟ Eu disse: „Não, eu num tenho nenhum motivo pra „tá‟ triste. Eu „tou‟ 

com Deus que pode tudo!” (P51). 

Na tentativa de compreender a própria situação, os participantes atribuem a Deus o 

motivo e o desfecho da própria doença: “Eu tenho muita fé em Deus. Eu [vou] levar ela [a 

doença] até o dia que Deus quiser. Que num foi ele quem botou não, mas se o inseto me 



153 
 

„ferruou‟, foi permitido por Deus, né?” (P52); “Eu não penso nada não [referindo-se ao 

futuro]. Vai ser a vontade de Deus. No dia que quiser ir, pode ir. Jesus é quem manda em 

nós.” (P22); “Eu tenho fé Nele. Que só Ele é quem pode curar! Bom num fica não, que os 

médico„mermo‟ „disse‟ que num fica, né? Mas se Jesus quiser, fica! Tá nas „mão‟ dele. Se ele 

achar que eu mereço ser curada, que me cure!” (P53).  

 Em contrapartida, outros discursos manifestaram a fragilização da fé dos sujeitos 

diante da imutabilidade do destino de quem carrega em si a doença de Chagas: “Eu tenho 

muita fé em Deus e fico me valendo de Deus pra ver se eu venço, mas tem horas que fico bem 

desesperada e achando que não tem jeito. Tem horas que eu não tenho mais nem fé de vencer 

até o fim.” (P19). 

Na avaliação do apoio recebido pela família e amigos, os respondentes mencionaram 

dois comportamentos distintos partidos destes grupos: de um lado, o isolamento advindo 

destes mediante a condição chagásica do portador e, do outro, as atitudes de aproximação e/ou 

superproteção dos sujeitos provenientes da consciência da apresentação da doença: “[Apoio] 

da família tenho. Porque os amigos a gente só tem nas horas das farras. Porque quando a 

gente precisa nessas horas, são poucos que „aparece‟.” (P54); “É difícil, né? Às vezes já tem 

gente doente na família e nem sempre ninguém quer cuidar de ninguém.” (P55); “A gente vai 

trabalhar na roça, mas eu tou fazendo as coisas e uma pessoa num quer que eu faça. Meus 

amigos sabem meu „pobrema‟ e num querem, né? Aí você vai trabalhar, aí: “Não, num faça 

isso não! „Cê‟ num sabe que você num pode?”(P3); “Eles [família e amigos] ficaram mais 

próximos a mim depois que descobri essa doença. Num sei se é por que eles pensam que 

quem tem essa doença vive pouco, sabe?”(P32). 

Os relatos revelaram condições econômicas insuficientes dos sujeitos para o 

atendimento das necessidades de monitoramento da doença, como a realização de exames 

periódicos e consultas especializadas: [O dinheiro] num dá nem pra metade! O principal 

mesmo é a consulta que a pessoa tem que fazer, né?Aí pra isso eu já num tenho.” (P56); “O 

problema é esses exames que eu queria fazer todo ano, mas não posso fazer. Meu dinheiro 

não dá.”(P57). 

Sobre o acesso aos serviços de saúde, verificou-se a ineficiência das estruturas e 

configurações públicas de saúde, reconhecidas na indisponibilidade de determinados serviços 

voltados para o monitoramento da morbidade e nas dificuldades para o referenciamento do 

paciente para serviços que se encontram em outras localidades: “„Às vez‟ faltava dinheiro, 

faltava o dinheiro pra eu „bater‟ [referindo-se aos exames] o que ele [o médico] mandava eu 

fazer, eu num fazia...O SUS num dava não!” (P5); “Ah, às vezes a gente tem dificuldade de 
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„vim‟ pra cá no carro, a gente tem que „vim‟ pagando, que a prefeitura não tá fornecendo a 

gente o carro.”(P58). 

Neste contexto, destacou-se, ainda, a insatisfação dos indivíduos frente à ausência de 

oferta de seguridade social pelo governo para suprir as demandas de saúde que se apresentam, 

oferta que se restringe a determinados grupos dentre os portadores da doença: “Falta um 

bocado de coisa! A gente quer dinheiro pra comprar uma coisinha, mas não tem dinheiro 

não.  Era pra ter ajuda do governo, né?O governo só dá se tiver no coração...”(P22). 

 

DISCUSSÃO 

 

Conforme evidenciado na literatura, a doença de Chagas foi responsável pela 

apresentação de várias manifestações clínicas15. O surgimento da sintomatologia está 

relacionado ao impacto negativo na qualidade de vida dos portadores16,17, de maneira que 

quanto pior a condição clínica, pior a qualidade de vida18. Nos domínios físico e social, o 

enfrentamento das manifestações físicas da doença desencadeia dificuldades e/ou restrições 

na execução das atividades diárias19,20 e reduz a produtividade dos portadores14, impactando 

no bem-estar14,20, na satisfação diante do desempenho do trabalho doméstico e laboral14 e na 

manutenção do trabalho para a própria sobrevivência14,20, assim como interfere na qualidade e 

regularidade do sono.  

No plano psicológico, a apresentação da sintomatologia física é responsável pela 

geração de sofrimento psíquico21, eventos estressores21,22, sentimentos de desesperança22, 

ansiedade18, menor capacidade de resiliência21,22 e prejuízos na autoestima18,modificando a 

percepção do indivíduo sobre a vida22 e sobre o próprio estado de saúde23. 

Diante do impacto da doença na alimentação, o fato de que os sintomas digestivos 

mencionados interferem nos hábitos alimentares dos indivíduos pode contribuir para o 

desenvolvimento de sintomas depressivos e, progressivamente, para o isolamento social e 

para a fragilização das relações sociais21, uma vez que práticas como a realização de refeições 

em conjunto com a família e os amigos, colaboradora do fortalecimento de vínculos sociais, 

pode ser afetada pelas dificuldades para alimentar-se próprias dos portadores da forma 

digestiva24. 

A repercussão da terapêutica da doença pôde ser reconhecida pela variedade de 

reações adversas constatadas e reforçada na ocorrência de suspensão do tratamento em 

situações de maior gravidade, conforme registrado em outros estudos25,26, situações estas que 

abrem espaço para o questionamento da necessidade e da eficácia do medicamento por parte 
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do indivíduo e para o temor diante da aceitação da terapêutica, dado o receio de que esta 

provoque prejuízos. 

Os episódios de hospitalização e a possibilidade da necessidade de realização de 

procedimentos cirúrgicos, desconfortos também mencionados pelos respondentes, 

reafirmaram relatos da literatura, a qual demonstra que as internações hospitalares e o 

enfrentamento de procedimentos médicos elevam significativamente a possibilidade de 

apresentação de sintomas depressivos27. 

Foram detectados também múltiplos prejuízos de ordem psíquica relacionados ao 

acometimento pela doença de Chagas, concordando com a literatura verificada28,29,30 e 

reafirmando a importância do impacto psicológico como o mais importante, junto às 

implicações trabalhistas30.  

A tristeza e/ou depressão foram reportadas20,22,29,31, geralmente associadas à vivência 

de uma doença incurável29, ao temor diante da possibilidade de evolução desta e à impotência 

resultante da incapacidade de detenção32, as quais, caso não sejam subjugadas, podem 

comprometer o prognóstico da doença e a adesão ao tratamento, elevar a mortalidade33,  

preceder a incapacitação34, exacerbar as manifestações clínicas35, potencializar os sintomas de 

estresse21 e elevar a vulnerabilidade à doença36, atuando como um sistema de retroalimentação 

que contribui para a deterioração do organismo33. 

O sentimento de dependência e/ou incapacidade, descrito pela literatura, também foi 

identificado dentre os sujeitos do estudo20. Nesta perspectiva, a doença física é encarada pelo 

sujeito como uma ameaça às suas competências e ao domínio sobre si mesmo37. 

O temor diante da condição chagásica, percebido nas falas dos entrevistados, também 

foi destacado em outros estudos20,22,29,30,31. Para o portador, conviver com a doença de Chagas 

significa enfrentar diariamente o medo da morte, principalmente a morte súbita29,30,38. A 

doença se torna um tipo de condenação20, a doença “que mata de repente”, e esse desfecho 

angaria do paciente a representação exclusiva desta39, desencadeando mudanças significativas 

no cotidiano e no estilo de vida dos indivíduos acometidos22. 

Concordando com os resultados obtidos, as dificuldades no trabalho experenciadas 

pelo portador da doença de Chagas também foram extensivamente relatadas na 

literatura30,40,41, sendo representadas nas dificuldades que o indivíduo enfrenta para 

desempenhar as atividades laborais30,40, reforçando o caráter incapacitante e limitante da 

doença29,38,42, no absenteísmo no trabalho41,43, no preconceito contra o trabalhador chagásico40 

e nas situações de recusa de oferta de emprego e/ou demissão relacionadas à 

soropositividade40,41. 
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Este achado se torna preocupante ao passo com que o comprometimento da 

estabilidade no trabalho representa significativo impacto econômico na vida dos 

portadores30,42, predispõe o indivíduo à apresentação de sintomas de estresse e baixa 

resiliência22,44 e gera sofrimento social, provocado pela destituição do papel do sujeito na 

sociedade 42. 

Diante da perda do emprego20, das dificuldades para executar as atividades laborais 

que originalmente desempenhava40 e por incluir-se em condições socioeconômicas 

desfavoráveis, o trabalhador amplia a ocupação do setor informal, no qual este desenvolve 

atividades laborais braçais ou os chamados “bicos”, sendo submetido às extensas jornadas de 

trabalho, as quais lhe asseguram apenas o mínimo para sobreviver, sem perspectiva de um 

futuro mais promissor40. O processo de aposentadoria também sofre repercussão, sendo 

acelerado pela progressão das complicações da doença14 e, embora seja ofertada seguridade 

social como um suporte para o auxílio da condição do indivíduo, o valor financeiro recebido 

tampouco supera as despesas com o tratamento e o mínimo para a subsistência14. 

 A baixa tolerância diante da realização de exercícios físicos também caracterizou-se 

como uma dificuldade para os pacientes acometidos14,45, podendo estar relacionada com o 

comprometimento da força muscular respiratória, decorrente da falência cardiovascular45. 

Como consequência, o organismo enfrenta respostas metabólicas e respiratórias 

demasiadamente acentuadas para as atividades pretendidas46,47, desencadeando os 

característicos episódios de dispnéia14. 

O impacto no âmbito social também foi ilustrado nas falas de pacientes acometidos 

por doença de Chagas, nas quais estes declaram não aproveitar a vida de maneira adequada48. 

As narrativas sobre o enfrentamento de situações geradoras de segregação social confirmaram 

o panorama da doença, marcada como condição estigmatizante29,30, tornando-se modeladora 

das relações entre os sujeitos39. Sob esta perspectiva, os mitos que revestem a doença de 

Chagas extrapolam o espaço individual do corpo de quem carrega em si a doença e esta deixa 

de se limitar a uma patologia, a um evento biológico individual e assume a natureza de 

fenômeno social que engloba uma dimensão humana bem mais abrangente: a da comunidade 

a qual os sujeitos pertencem. Os símbolos conformados na sociedade acerca da doença 

comprometem a identidade do indivíduo e justificam o processo de discriminação, 

penalizando os portadores no âmbito social39. 

Neste contexto, a literatura revela que a condição chagásica pode ser associada a 

complicações na vida afetiva dos indivíduos infectados30, conforme demonstram os discursos. 

Em relação à atividade sexual, especificamente, foi referida a redução dos índices de 
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satisfação quanto a esta, condição retratada anteriormente48. Neste ponto, concordante com a 

literatura, os fatores que influenciaram a atividade sexual dos portadores se classificaram em 

dois grupos: fisiológicos e psicológicos49. 

Quanto aos aspectos fisiológicos, a restrição da atividade sexual se dá nos casos de 

limitações funcionais provocadas por disfunções miocárdicas severas e pelas drogas usadas 

para o tratamento50. No âmbito psicológico, a consciência da condição chagásica torna-se 

elemento limitador da vida sexual em reflexo à preocupação do paciente quanto a garantir a 

própria sobrevivência e às crenças de que a atividade sexual pode desencadear a morte, uma 

vez que acredita-se que indivíduos cardiopatas devem manter uma vida sexual inativa.Esse 

desconhecimento do sujeito sobre sua própria condição gera insegurança, ansiedade e redução 

da auto-estima e estimula uma postura de proteção caracterizada pela recusa ou abstinência 

sexual. 

Os resultados obtidos confirmaram, ainda, a relação entre a doença de Chagas e a pior 

percepção quanto ao estado de saúde detectada em outros estudos13,48. A percepção de 

fragilidade imunológica observada nas falas dos entrevistados foi elucidada pela bibliografia 

consultada, a qual aponta que a exposição a eventos estressores pode intervir no 

funcionamento normal do sistema imunológico, elevando a vulnerabilidade do organismo às 

enfermidades51. 

Por sua vez, a consciência da vulnerabilidade caracterizada pelo acometimento da 

doença altera drasticamente a relação entre o sujeito e a sua própria condição de vida e abala a 

percepção que ele tem de si mesmo, de seus recursos e de suas limitações, gerando incertezas 

sobre o que ele pode ou deve fazer para escapar da morte, para estender a vida que ele entende 

como seriamente ameaçada. Além disso, diante da satisfação do sujeito perante a vida, a 

consciência da condição chagásica tende a modificar a vida do indivíduo e despertar neste 

uma atitude negativa frente à vida30, conforme apontaram os discursos, de maneira que a 

literatura demonstra que ser portador de uma doença pode ser fator que impede a alta 

satisfação dos indivíduos, mesmo em situações nas quais não há comprometimento da saúde 

física52, bem como modifica a expectativa destes frente ao próprio futuro.  

Verificou-se a influência das representações sociais disseminadas em torno da doença 

de Chagas, uma vez que os sujeitos elaboram metaforicamente seu conceito sobre esta 

mediado pelas experiências pessoais53 e pelas informações repassadas por outras pessoas do 

mesmo convívio social20, de maneira que é comum no relato dos pacientes depoimentos que 

versam sobre pessoas próximas também portadoras da doença de Chagas29.  
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De acordo com os saberes construídos desde a sua descoberta, as pessoas acreditam 

que a doença de Chagas é sempre mortal ou incapacitante30,54 e não pode ser curada30, sendo 

comparada a doenças consideradas incuráveis e estigmatizadas pela sociedade, como o câncer 

e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS)20. É através desta “rede de símbolos" 

que a doença é reconhecida pelo indivíduo e são estas referências que ocupam o papel 

principal na definição do agravo30, de forma que, onde o conhecimento é insuficiente, o 

indivíduo tende a preencher os vazios existentes com os saberes populares39. Embora essas 

informações não sejam ilógicas, sabendo-se da grande incidência de mortes súbitas e 

complicações características relativas à doença em áreas endêmicas54, os pacientes 

acometidos por doença de Chagas apresentam características médicas, psicológicas, sociais e 

culturais distintas55, além do fato de que mais de 50% dos portadores encontram-se na forma 

indeterminada56, considerada de caráter benigno57. Nesta perspectiva, os mitos, os 

significados culturais e os valores negativos que caracterizam a enfermidade sob a percepção 

popular mascaram as percepções que o sujeito tem de sua própria condição, além de 

desencadear consequências psicológicas39, sociais20,39,40 e econômicas na vida dos indivíduos 

acometidos42.  

Frente à avaliação das estratégias de enfrentamento da doença, ainda, foi possível 

identificar um componente de conformismo e religiosidade nos relatos dos participantes31. Na 

pretensão de justificar a própria condição chagásica, os pacientes ancoram suas crenças nas 

noções religiosas, de maneira que as respostas das quais necessitam estão refugiadas na 

vontade divina. Neste contexto, surgem duas correntes distintas: se de um lado, a crença 

inabalável na providência divina oferece força para o indivíduo acolher e enfrentar a crise 

existencial disparada pela doença, as dificuldades cotidianas e os receios relacionados a esta, 

do outro, há a responsabilização do divino pela situação vigente e a resignação do indivíduo 

acometido39. Neste plano, uma fé “cega”, destituída de uma consciência social que permita a 

reflexão sobre a realidade e os processos econômicos que a envolvem alimenta uma condição 

vitimista na qual o indivíduo se restringe a viver o próprio destino e abdica da possibilidade 

de resgate social58.  

De maneira semelhante, a negação caracterizou-se como um mecanismo comumente 

empregado pelos portadores da doença, conforme discriminado em outras narrativas. Neste 

sentido, a doença é subjugada e os sujeitos acreditam que o melhor a se fazer é não falar, não 

pensar e não se preocupar com o problema, situações as quais delineiam condições 

controversas. Ao mesmo tempo em que a negação possibilita reduzir o impacto psicológico da 

soropositividade, da angústia de estar doente, da evolução conhecida da doença de Chagas e 
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da impossibilidade de detê- la, representando uma tentativa de adaptação, em contrapartida, 

ela interfere drasticamente na adesão aos programas e tratamentos30.   

Diante do apoio recebido pelos amigos e familiares, os participantes do estudo 

também revelaram insatisfação, achado denotado em outras investigações48, configurando-se 

como uma situação preocupante, uma vez que a literatura evidencia que uma das peças-chave 

para minimizar o impacto da doença e otimizar a qualidade de vida e o prognóstico repousa 

sobre o suporte prestado pela comunidade, familiares e amigos59. Neste contexto, controversa 

ao sentimento de solidariedade emanada pelos grupos sociais mais íntimos, o sujeito encara o 

processo de fragilização das relações no trabalho39. Nesta perspectiva, algumas narrativas 

revelaram atitudes de superproteção28 e o receio dos colegas de trabalho diante do trabalhador 

acometido por doença de Chagas, despontando a imposição de limitações pelo olhar do outro. 

Ser portador de doença de Chagas significa ser enxergado pelos soronegativos como alguém 

frágil, limitado profissionalmente e ameaçado pela possibilidade de morte súbita e 

imprevisível, representação esta que estabelece posturas e comportamentos discriminatórios 

que implicam na dificuldade de inserção social e profissional dos indivíduos acometidos30. 

 As dificuldades financeiras apresentadas pelos respondentes reafirmaram a ligação 

entre a doença de Chagas e a pobreza22,29, fator que colabora para a redução da capacidade de 

resiliência do indivíduo60, para a pior avaliação da qualidade de vida24, para a impossibilidade 

de tutela da própria saúde39 e para as dificuldades relativas ao acesso aos serviços de saúde18. 

 Esta relação se confirma na avaliação do acesso aos serviços de saúde, a qual, por um 

lado, denota o comprometimento do atendimento das necessidades dos portadores resultante 

da precária condição econômica destes e a consequente impossibilidade de acesso ao cuidado 

privado, geralmente proibitivo para a maioria dos grupos sociais, e, de outro, contextos 

políticos de ínfimo suporte financeiro e baixa eficiência e sistemas públicos de sa úde 

limitados, os quais se distanciam da expectativa de ofertar qualidade de vida ideal ou mesmo 

mínima relativa a este público57. Neste cenário, o acesso aos cuidados de saúde dificultoso, 

estressante ou de má qualidade desencadeia a progressão da doença e compromete o modo de 

vida do indivíduo61. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados visualizados evidenciaram alterações significativas na qualidade de vida 

do sujeito acometido por doença de Chagas, perpassando pela apresentação de manifestações 

clínicas relevantes e reações adversas à terapêutica farmacológica empregada, p elo 
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desenvolvimento de sentimentos negativos diante do enfrentamento da condição, pela redução 

da capacidade funcional, por dificuldades na manutenção ou conquista do vínculo trabalhista, 

pelo comprometimento das atividades de lazer e do convívio social, pela modificação da 

autopercepção sobre a vida, sobre a saúde e sobre si mesmo, pela insuficiência do apoio social 

e financeiro, até os obstáculos nos quais os portadores esbarram na busca pelos serviços de 

saúde, de maneira que os sujeitos são penalizados de maneira significativa tanto nas 

dimensões física, quanto psicológica e social.  

É válido destacar, ainda, que os aspectos intervenientes apontados disparam novos 

elementos degradantes da saúde do indivíduo, agindo como uma cadeia de fatores que se 

potencializam entre si, o que sugere que intervenções em saúde eficazes necessitam 

considerar o impacto multidimensional da doença.  

No âmbito físico, as intervenções devem considerar o monitoramento contínuo da 

condição apresentada, intencionando protelar o aparecimento das formas clínicas sintomáticas 

ou minimizar as queixas decorrentes destas, valorizando a sensação de bem-estar e a 

preservação ou recuperação da capacidade funcional do indivíduo frente o exercício laboral e 

a realização das atividades diárias originalmente desenvolvidas. De maneira semelhante, os 

efeitos indesejados gerados a partir do tratamento etiológico pressupõem a 

imprescindibilidade de acompanhamento periódico, no intuito de detectar as alterações e 

determinar o manejo clínico adequado, suscitando, ainda, a necessidade da realização de 

estudos que se candidatem ao desenvolvimento de fármacos mais seguros e eficazes, 

favorecendo a possibilidade de adesão terapêutica satisfatória.  

Seja na esfera psicológica ou social, fica clara a influênc ia das representações 

elaboradas em torno da doença, as quais interferem na real compreensão do indivíduo frente o 

próprio estado de saúde, disparam sentimentos negativos frente à instalação da doença e 

colaboram para o declínio da autoestima do portador frente à vida, a saúde e sobre si mesmo, 

evidenciando a necessidade da oferta de informações fidedignas sobre os variados aspectos da 

doença e o esclarecimento sobre a condição particular do indivíduo, partindo do pressuposto 

de que o conhecimento adequado sobre esta permite a aceitação da doença e o fortalecimento 

da capacidade de resiliência, o entendimento dos limites e possibilidades do sujeito enquanto 

portador e o empoderamento deste diante da elaboração de estratégias de enfrentamento.  

É interessante ressaltar ainda, que verificadas as situações de segregação e o 

estabelecimento de impedimentos e limitações experenciadas pelo portador nos espaços de 

trabalho e no convívio social, há que se encarar a doença de Chagas como um fenômeno 

coletivo, que transcende o universo do indivíduo soropositivo e alcança a dimensão social. 



161 
 

Neste contexto, as estratégias educativas devem extrapolar o espaço do portador e alcançar o 

seio familiar e as comunidades, no intuito de os estigmas historicamente sustentados nas 

narrativas populares possam de fato ser rompidos e os sujeitos possam ser reintegrados ao 

convívio social e aos espaços de atuação, resgatando o sentimento de pertencimento.  

No cerne do caráter coletivo da doença, ainda, as ações devem considerar a doença de 

Chagas como um problema de saúde pública que não pode ser subestimado e que necessita da 

atenção e da colaboração dos mais diversos equipamentos e setores sociais. Nesta perspectiva, 

destaca-se a urgência da necessidade de implementação de políticas de a ssistência à saúde 

direcionadas particularmente para o portador de doença de Chagas, com a estruturação de 

uma rede de atendimento que disponha de insumos e serviços suficientes para as demandas 

surgidas, equipe multiprofissional devidamente capacitada para o manejo das situações e 

prestação de cuidados em saúde que respondam de maneira eficiente e integral às diversas 

inquietações provocadas pela doença, tendo como eixo maior a garantia da qualidade de vida 

ideal para os grupos afetados.   
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ANEXO A- APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (CEP/UERN) 
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ANEXO B- APROVAÇÃO DE MANUSCRITO PROVENIENTE DA DISSERTAÇÃO 

NA REVISTA “CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA” (QUALIS B3 EM MEDICINA II) 

 

 

 

 




