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Resumo 

 

Objetivo: O Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) é um questionário que avalia 

a qualidade de vida de adultos com doenças e/ou distúrbios gastrointestinais em cinco 

dimensões: bem-estar físico e emocional, funções gastrointestinais dos tratos inferior 

e superior, e meteorismo abdominal. O objetivo deste estudo foi traduzir, adaptar e 

validar o GIQLI para a população brasileira. Métodos: O questionário original foi 

traduzido e adaptado transculturalmente, seguindo o processo de validação linguística 

determinado pela ©Mapi Research Trust – ePROVIDE™ e pela metodologia 

internacional, confeccionando o GIQLI - Brasil. Sessenta e três pacientes que 

passaram por colecistectomia via laparoscópica responderam aos instrumentos GIQLI 

- Brasil e SF-36. Para a avaliação da reprodutibilidade, trinta pacientes responderam 

ao GIQLI - Brasil em três intervalos de tempo, após 2 e 4 semanas da primeira 

avaliação.  O estudo foi realizado no ambulatório de Gastroenterologia da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Escola Paulista de Medicina (EPM). 

Foram utilizados o Alpha de Cronbach, o cálculo do Coeficiente de Correlação 

Intraclasse (CCI), e a correlação de Spearman para avaliar a validade e a 

reprodutibilidade do instrumento traduzido para o português, e medir a correlação 

entre os domínios do GIQLI – Brasil e o SF-36 (p<0.05). Resultados: Nove perguntas 

foram modificadas durante o processo de tradução e adaptação transcultural. A 

versão brasileira do instrumento apresentou um Alpha de Cronbach de 0,89 e uma 

excelente reprodutibilidade através do coeficiente de correlação intraclasse (CCI), 

apresentando a seguinte variação entre os domínios: meteorismo (CCI=0,918; 

p<0,001) e função gastrointestinal (trato-inferior) (CCI=0,956; p<0,001). As dimensões 

do GIQLI – Brasil e Short – Form Health Survey (SF-36) demonstraram correlação 

significante (p<0,001), com exceção entre os domínios: aspectos funcionais do SF-36 

e função gastrointestinal (trato-inferior) do GIQLI – Brasil (r = 0.211). Conclusões: O 

GIQLI foi traduzido e validado para o português – Brasil, podendo ser utilizado na 

avaliação da qualidade de vida de pacientes com doenças e/ou distúrbios 

gastrointestinais. 
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Abstract 

 

Objective: The Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) is a questionnaire that 

assesses the quality of life of adults with gastrointestinal diseases and/or disorders in 

five dimensions: physical and emotional well-being; gastrointestinal functions of the 

lower and upper tracts, and abdominal meteorism. The aim of this study was to 

translate and adapt the GIQLI for the Brazilian population. Methods: The original 

questionnaire was translated and cross-culturally adapted following the linguistic 

validation process determined by Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ and the 

international methodology producing the GIQLI – Brazil. Sixty-three patients who 

underwent laparoscopic cholecystectomy responded to the GIQLI - Brazil and Short – 

Form Health Survey (SF-36) instruments. To assess reproducibility, thirty patients 

responded to the GIQLI - Brazil at three-time intervals, after 2 and 4 weeks from first 

evaluation. The study was carried out at the Gastroenterology outpatient clinic of of the 

Federal University of São Paulo (UNIFESP) – Escola Paulista de Medicina (EPM). 

Cronbach's Alpha, calculation of the Intraclass Correlation Coefficient (ICC), and 

Spearman's correlation were used to assess the validity and reproducibility of the 

instrument translated into Portuguese, and to assess the correlation between the 

domains of the GIQLI - Brazil and SF- 36 (p<0.05). Results: Nine questions were 

modified during the translation and cross-cultural adaptation process. The Brazilian 

version of the instrument had a Cronbach's Alpha of 0.89, and excellent reproducibility 

through the Intraclass Correlation Coefficient (ICC), showing a variation between the 

domains: meteorism (ICC = 0.918; p <0.001) and gastrointestinal function (lower-tract) 

(ICC = 0.956; p <0.001). The dimensions of the GIQLI - Brazil and SF-36 showed a 

significant correlation (p <0.001), except between the domains: functional aspects of 

the SF-36 and gastrointestinal function (lower tract) of the GIQLI - Brazil (r = 0.211). 

Conclusions: The GIQLI was translated and validated into Portuguese - Brazil and 

can be used to assess the quality of life of patients with gastrointestinal diseases 

and/or distress. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As doenças gastrointestinais afetam cerca de 70 milhões de pessoas nos 

Estados Unidos, resultando em um custo anual estimado de US$135,9 bilhões a mais 

quando comparadas com outras doenças. Dados atualizados em 2018, demonstraram 

que em um ano mais de 3 milhões de americanos foram hospitalizados, 54,4 milhões 

visitaram atendimento ambulatorial e mais de 242.000 mortes foram atribuídas a 

doenças gastrointestinais.(1) De acordo com a United European Gastroenterology, 

80,000 novos casos de câncer no estômago foram diagnosticados, e quase 60,000 

mortes foram atribuídas à doença na Europa, em 2018. Em 2020, apenas na 

Alemanha, o custo estimado ao sistema de saúde foi de €3,2 bilhão.(2,3) 

No Brasil, as doenças gastrointestinais têm contribuído para longos períodos 

de afastamento do trabalho, aposentadoria precoce por invalidez e elevados custos 

com medicamentos e tratamentos para o sistema de seguridade social. Em 2018, 

foram diagnosticados mais de 73,000 novos casos de cânceres digestivos, e o número 

de óbitos relacionados às doenças gastrointestinais chegou a mais de 156,000. (4,5)  

Alguns sintomas atribuídos ao trato gastrointestinal podem incluir dor e desconforto 

abdominal, diarréia, constipação, náusea, vômito e meteorismo. Esses sintomas 

podem estar associados a patologias orgânicas, incluindo neoplasia gastrointestinal, 

úlcera péptica, doença celíaca, doença inflamatória intestinal, doenças hepatobiliares, 

refluxo gastroesofágico, colecistite, pancreatite, distúrbios de motilidade, entre 

outras.(6–8) Entretanto, para muitos pacientes, esses sintomas podem não estar 

relacionados a um diagnóstico estrutural que possa identificar uma patologia. As 

doenças somáticas também podem causar distúrbios gastrointestinais. As causas dos 

sintomas podem ser associados à fatores psicológicos que relacionam o cérebro ao 

trato digestório.(9,10) 

Com a possibilidade de se sentirem estigmatizados, muitos pacientes evitam 

expressar seus pensamentos e sentimentos, levando os médicos a minimizar a 

seriedade dos sintomas, afastando, desta forma, a integração médico-paciente na 

busca de um diagnóstico que demande um tratamento multidisciplinar.(11,12) 

Em um estudo realizado em 33 países sobre prevalência e desgaste causados pelos 

distúrbios gastrointestinais funcionais, Sperber et al. (2021), observaram que mais de 

40% dos participantes sofriam com sintomas psicopatológicos, que afetavam a saúde 
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física e emocional, resultando em um importante impacto na qualidade de vida e nos 

custos relacionados aos tratamentos.(13)  

O sofrimento causado pelos distúrbios e doenças gastrointestinais pode afetar 

a qualidade de vida (QV) do paciente, como, por exemplo, alguns tratamentos de 

longo prazo, cirurgias e acompanhamento médico frequente. Portanto, a avaliação da 

QV tem sido adotada com mais frequência para medir o sucesso de uma intervenção 

médica.(14) 

A qualidade de vida pode ser definida como a percepção do indivíduo em 

relação ao meio em que vive, sofrendo impacto não apenas do processo de 

envelhecimento físico e mental, mas das consequências das mudanças sociais, dos 

sistemas de valores, expectativas, padrões e preocupações.(15)  

Glise et al. (2002) observaram que o Short-Form Health Survey (SF–36) é um 

dos instrumentos mais comum utilizado na avaliação da percepção da QV e bem-estar 

dos pacientes. Por oferecer uma avaliação genérica, este instrumento é utilizado em 

diversos estudos e validações psicométricas, sendo limitado em relação ao 

aprofundamento da compreensão de sintomas específicos, efeitos e consequências 

que possam incidir sobre a saúde e bem-estar do paciente.(16–19) 

Na literatura é crescente o interesse por instrumentos previamente validados 

para mensurar o impacto das doenças gastrointestinais e seus sintomas no desfecho 

multidimensional e subjetivo, como a qualidade de vida. Para isso, deve-se adotar 

critérios metodológicos e sistemáticos com o objetivo de garantir as características 

psicométricas, linguísticas e culturais adaptadas à nova população de estudo.(20,21)  

Um instrumento confiável, desenvolvido especificamente para avaliar a QV de 

pacientes com doenças e distúrbios gastrointestinais, avaliando os sintomas 

genéricos e específicos, assim como, o bem-estar físico e mental, é fundamental para 

ajudar os profissionais de saúde a decidirem o melhor tratamento para seus 

pacientes.(20,22) 

Desenvolvido originalmente em alemão por Eypasch et al. (1995), o 

Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI), é um questionário com 36 itens, auto-

aplicável, de fácil compreensão, dividido em cinco domínios, contendo questões que 

avaliam o bem-estar físico do paciente, função do trato gastrointestinal inferior, bem-

estar emocional, função do trato gastrointestinal superior e meteorismo, em um único 

instrumento. O questionário foi traduzido e validado para o inglês e outros idiomas, e 
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tem sido aplicado em diversos estudos como instrumento de avaliação da qualidade 

de vida em pacientes com problemas gastrointestinais, sendo considerado na 

literatura como um instrumento que se difere consideravelmente dos demais por 

possuir dimensões genéricas e específicas, que permite seu uso na avaliação da QV 

de pacientes com patologias gastrointestinais de origem orgânica ou funcional.(17,23–

27)  

Infelizmente, existem poucos instrumentos disponíveis, traduzidos e validados 

para o português – Brasil, para avaliar a QV de pacientes com diagnóstico de doenças 

ou distúrbios gastrointestinais. Durante a realização deste estudo, os instrumentos 

disponíveis observados na literatura não abrangiam questões específicas e genéricas 

que avaliassem o paciente integralmente quanto aos aspectos de bem-estar físico, 

emocional, trato gastrointestinal superior e inferior, e meteorismo.(28–32)  

Segundo os registros do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), as 

doenças gastrointestinais têm apresentado o maior número de pedidos de 

afastamento do trabalho. Doenças como apendicite, colelitíase, refluxo 

gastroesofágico e dispepsia têm sido frequentemente relacionadas com uma dieta 

alimentar cada vez mais pobre em fibras e rica em gorduras.(33)  

Diante desse cenário, acreditamos ser necessário comparar e compreender o 

impacto das doenças gastrointestinais na vida dos pacientes, cujo tratamento envolve 

a mudança de hábitos de vida e acompanhamento médico desses pacientes através 

da aplicação do instrumento Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI), adaptado 

transculturalmente e validado para a população brasileira. 

Embora seja um processo trabalhoso, a tradução, adaptação cultural e 

validação de um instrumento previamente validado em outras culturas, viabiliza 

comparações entre diferentes amostras e resultados a partir da mesma perspectiva 

teórica e metodológica. Isso favorece a percepção das diferenças e semelhanças 

entre as populações, ampliando o conhecimento científico.(34)  
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2. OBJETIVO  

 

Este estudo tem como objetivo realizar a validação linguística e psicométrica 

de uma versão em português - Brasil do questionário Gastrointestinal Quality of Life 

Index (GIQLI).   
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

Em todo o mundo tem crescido o interesse em estudos baseados em 

instrumentos que possam ajudar a mensurar a qualidade de vida associada à métodos 

de prevenção, cura e tratamento de doenças, melhora funcional e bem-estar, 

concordância entre redução de custos com atendimento de excelência para os 

pacientes, assim como o aumento de produtividade hospitalar que traz dividendos 

para fomentar o desenvolvimento e investimento em saúde.(22) Para isso, os 

instrumentos de pesquisa devem ser desenvolvidos, traduzidos e adaptados de 

acordo com a cultura e linguística adotadas pela população local, seguindo 

procedimentos metodológicos criteriosos para garantir as características 

psicométricas e linguísticas na população a ser estudada.(21,35) 

 

 

3.1 Processo de tradução e validação linguística 

 

Consta em documentos datados com mais de três mil anos antes de Cristo, 

que a interpretação simultânea já era praticada no Egito antigo e no Império Romano. 

No início da era Mesopotâmica, por volta de dois mil anos antes de Cristo, o poema 

Sumério Gilgamesh foi traduzido para diversos idiomas asiáticos. Pouco depois, 

achados arqueológicos demonstraram que outros documentos foram traduzidos por 

monges budistas do hindú para o chinês. Poetas da Roma antiga também fizeram 

traduções e adaptações de textos literários da Grécia antiga para utilizá-los em peças 

de entretenimento.(36) 

Entretanto, com o desenvolvimento de textos religiosos e teorias espirituais, 

por volta de 300 anos antes de Cristo, 70 sábios se reuniram para realizar uma das 

maiores traduções literárias de todos os tempos.  Denominada Septuaginta, a primeira 

tradução do Antigo Testamento da Bíblia foi realizada do hebraico para o grego. Em 

373 depois de Cristo, com o objetivo de realizar uma tradução fidedigna das escrituras 

originais, o sacerdote Eusébio Sofrônio Jerônimo foi à Palestina, onde estudou 

hebraico e examinou os manuscritos. Sua tradução foi chamada de “Vulgata”, ou seja, 

a escrita na língua das pessoas comuns, de fácil compreensão. Essa versão foi 

difundida pelo Mediterrâneo, chegando ao norte da Europa.(37,38) 
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Embora não reconhecido por muitos, o processo de tradução de um 

instrumento de pesquisa é considerado o momento mais crítico diante dos demais 

processos de validação. A qualidade da tradução e comparação dos resultados devem 

levar em consideração os aspectos étnicos e culturais da população do estudo, 

considerando frases coloquiais, jargões, expressões idiomáticas e termos evocativos. 

Sem este cuidado técnico, os estudos podem apresentar resultados não confiáveis e 

discrepantes por falta de compreensão e interpretação de palavras e termos 

adotados.(39) 

 

 

3.1.1 Tradução  

 

Um dos métodos de realização da adaptação transcultural mais conhecido é o 

da Tradução Reversa, onde a tradução inicial de um instrumento deve ser realizada 

por dois tradutores profissionais independentes e bilíngues. Os tradutores 

profissionais devem ser nativos no idioma-alvo; ou seja; devem ter conhecimento do 

idioma como língua materna para melhor refletir as nuances idiomáticas. Recomenda-

se que um dos tradutores tenha conhecimento sobre os conceitos técnicos do 

questionário, enquanto o outro tradutor deve ter conhecimento geral, não específico 

quanto à aplicação técnica do instrumento. Para preservar a imparcialidade no 

processo de tradução, os tradutores não devem receber informações sobre o estudo, 

tão pouco devem se conhecer.(40–42) 

Essa metodologia permite evitar vieses na tradução preliminar, possibilitando a 

comparação entre versões traduzidas e o instrumento original, promovendo um 

melhor controle de qualidade quanto a precisão da tradução e conteúdo.(34,43) 
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3.1.2 Retrotradução  

 

Também conhecida como Back-translation, o processo de retrotradução é 

considerado um processo adicional de controle da tradução.(43) 

 Após avaliação das traduções realizadas, em consenso com os tradutores e 

autores do estudo, uma versão única deve ser constituída no idioma-alvo para ser 

retrotraduzida por um tradutor profissional nativo no idioma de origem do questionário 

original, bilíngue no idioma-alvo. Para  manter a integridade do propósito, o tradutor 

não deve ter contato com o questionário original.(41)  

A versão retrotraduzida não deve ser uma interpretação literal da versão 

original e das versões traduzidas. Ao invés disso, ela deve ser utilizada como uma 

ferramenta que facilite a identificação de palavras que podem não ser claras quanto à 

compreensão pela população alvo. Para isso, termos, expressões e palavras 

utilizadas no processo de retrotradução devem ser comparadas com o questionário 

original pelos autores do estudo e deve receber aprovação final do autor que 

desenvolveu o instrumento.(21,35,42) 

 

3.1.3 Validação linguística 

 

 

Para a avaliar a responsividade do formato e dos itens do instrumento 

traduzido, um teste piloto preliminar deve ser realizado junto a uma pequena amostra 

da população alvo. Os indivíduos devem ser questionados verbalmente quanto à 

compreensão e ao significado de cada item do instrumento. Após considerar as 

observações do estudo piloto, uma segunda amostra da população alvo (10 – 40 

indivíduos) deve avaliar o instrumento quanto à clareza ou não dos termos, palavras 

e expressões utilizadas. Em caso de dúvida ou não concordância, os participantes 

serão questionados a sugerir novas alternativas de como reescrever os itens com a 

finalidade de propor uma linguagem mais clara.(35,40,42)  

Este processo permite ao investigador conferir a confiabilidade dos significados 

com a finalidade de assegurar que não há confusão em relação ao questionário 

traduzido. Uma versão final deve ser definida pelos autores do estudo, baseada nas 

sugestões dos participantes.(21,35,41) 
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Os indivíduos recrutados devem ser nativos no idioma alvo e devem fazer parte 

da população alvo, na qual o questionário será aplicado (exemplo: se o instrumento 

avalia pacientes diabéticos, a amostra deve consistir em pacientes diabéticos).(35)  

   

3.2 Validação psicométrica 

 

A validação psicométrica consiste em medir, através de meios estatísticos, a 

confiabilidade e validade de construto de um instrumento de pesquisa que avalia 

conceitos e princípios subjetivos.(44) 

 

3.2.1 Confiabilidade  

 

O critério de confiabilidade ou fidedignidade de um instrumento  avalia a 

qualidade de um método de mensuração que corresponde à observação da precisão 

de um mesmo fenômeno de interesse. Ou seja, é a capacidade de reproduzir um 

resultado de forma consistente no tempo e no espaço, com resultados cientificamente 

robustos.(21,45) 

A confiabilidade de um questionário pode ser avaliada através da consistência 

interna ou homogeneidade e dos fatores de reprodutibilidade (Teste-reteste). 

Contudo, é importante ressaltar que estimativas de confiabilidade podem variar de 

acordo com a forma de administração, aspectos do ambiente e características da 

amostra. Portanto, os resultados de uma pesquisa, utilizando instrumentos de medida, 

devem ser interpretados quando as condições de avaliação e a abordagem estatística 

forem claros e coerentes.(46) 

 

●  Consistência Interna 

  

A Consistência Interna indica se todas as subpartes de um instrumento medem 

a mesma característica, ou seja, se os resultados são homogêneos e se estes se 

correlacionam em um mesmo construto. Para que um questionário seja considerado 

confiável e apropriado para ser administrado em uma determinada população, espera-

se que suas dimensões sejam interpretadas da mesma forma.(44,47)  
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A maioria dos estudos avalia a Consistência Interna de um instrumento por 

meio do Coeficiente Alpha de Cronbach. Esta medida reflete o grau de covariância 

entre os itens de uma escala. Alguns estudos consideram valores superiores a 0,70 

ideais para considerar o instrumento confiável.(48,49) 

 

● Reprodutibilidade (teste-reteste) 

 

A estabilidade de um instrumento é medida através da reprodutibilidade ou 

similaridade de resultados obtidos em momentos distintos, quando aplicados em uma 

mesma população de estudo. Esse método, também conhecido como Teste-reteste, 

requer que os escores se mantenham similares nos diferentes intervalos de tempo em 

que o teste foi aplicado. Para isso, o Coeficiente de Correlação Intraclasse (Intraclass 

Correlation Coefficient, ICC) é um dos testes mais utilizados para determinar a 

estabilidade de variáveis contínuas, pois leva em consideração os erros de 

medida.(40,41,50) 

 A confiabilidade do Teste-reteste tende a diminuir à medida que o tempo de 

reaplicação do teste é prolongado. Para que as medições influenciem minimamente 

na interpretação da confiabilidade, considera-se adequado um intervalo de tempo de 

10 a 14 dias entre os testes.(51) 

 

 

3.2.2 Validade de Construto  

 

A validade de construto mede a correlação das pontuações do instrumento a 

ser validado com os escores de outro instrumento que avalie um construto similar. 

Esse método permite verificar se o instrumento avaliado está fortemente 

correlacionado a outras medidas já validadas na população alvo. Portanto, quanto 

maior a correlação, maior a evidência de que o novo instrumento também possui um 

construto favorável.(52,53) 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 Aspectos Éticos 

 

O protocolo deste estudo foi aprovado pela Coordenadoria de Ensino e 

Pesquisa do Hospital São Paulo – Hospital Universitário da UNIFESP (CoEP do HSP–

HU/UNIFESP: 525/2019) (Anexo 1), registrado na Plataforma Brasil e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (CEP: 1270/2019) (Anexo 2).  

 

4.2 Delineamento do processo de adaptação transcultural linguística do 

instrumento de pesquisa Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) 

 

O processo de validação linguística da versão no idioma inglês do 

Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) (Anexo 3) foi autorizado pela Mapi 

Research Trust - ePROVIDE ™ (empresa que representa os direitos autorais dos 

autores do questionário) e pelo próprio desenvolvedor do questionário Ernst Eypasch, 

após apresentação dos documentos de autorização para tradução (Anexo 4) e de 

licença para uso do questionário (Master User License Agreement – MULA) (Anexo 

5).  

Os processos de tradução e adaptação cultural do questionário foram 

realizados de acordo com as orientações do autor principal. 

  

4.2.1 Fase 1: Processo de tradução do instrumento GIQLI do idioma 

original (IO) em inglês para o idioma-alvo (IA), português – Brasil (forward 

translation) 

 

As traduções do questionário do IO para o IA foram produzidas por dois 

profissionais independentes, brasileiros nativos, bilíngues, com conhecimento e 

fluência no idioma inglês. Com a intenção de promover a imparcialidade no 

desenvolvimento linguístico, os tradutores não tiveram contato antes, durante ou após 

o processo de tradução do instrumento, assim como também não receberam 

informações sobre o objetivo do estudo ou sobre o construto do instrumento. Para que 

o processo de tradução pudesse refletir maior precisão para mensuração dos 
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aspectos linguísticos, buscou-se por um tradutor A (TA) com experiência em 

linguagem acadêmica na área da saúde e com conhecimento sobre conceitos de 

tradução para adaptação linguística de instrumentos de pesquisa, e por um segundo 

tradutor B (TB), não sendo profissional em traduções de documentos acadêmicos ou 

da área da saúde. Entretanto, ambos tradutores eram juramentados com 

conhecimento em terminologias, expressões idiomáticas e de linguagem informal nos 

idiomas português – Brasil e inglês.(21,40)  

O instrumento original foi enviado aos tradutores via correio eletrônico. O 

processo de tradução foi de aproximadamente uma semana. Os certificados de 

tradução e as traduções da fase 1 encontram-se nos Anexos 6, 7, 8 e 9. 

Após uma reunião para a comparação das duas traduções por um comitê 

multidisciplinar composto por dois gastroenterologistas (M.M.L.) e (C.T.M.), uma 

psicóloga (T.M.R.) e uma profissional nativa no idioma inglês, bilíngue, fluente em 

português – Brasil,  experiente em qualidade de vida em doentes crônicos (K.R.P.), 

foi produzida uma primeira versão (Versão 1) do instrumento em português – Brasil, 

respeitando a equivalência conceitual do questionário original, com o objetivo de fazer 

prevalecer uma linguagem coloquial e de fácil compreensão para a população alvo 

(Anexo 10).  

Foi produzido um relatório (Relatório 1) em inglês para a empresa 

administradora do questionário Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ para descrição 

do processo de tradução do instrumento GIQLI do IO para o IA, relatando possíveis 

intercorrências linguísticas e observações (Anexo 11). 

Após a aprovação do Relatório 1 (Anexo 12), deu-se início ao processo de 

retrotradução da versão 1 do instrumento GIQLI português – Brasil.  

 

4.2.2 Fase 2: Processo de retrotradução (backward translation)  

 

A versão 1 do questionário GIQLI em português – Brasil foi enviada a um 

tradutor profissional C (TC), nativo no idioma inglês, bilíngue, fluente no idioma 

português – Brasil, para a tradução do português para inglês. Com o intuito de garantir 

imparcialidade durante esse processo, o profissional não teve acesso a versão original 

do instrumento e ao objetivo do estudo.  O certificado de tradução encontra-se no 

anexo 13.  
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A versão retrotraduzida (Anexo 14) foi comparada com a versão original do 

questionário GIQLI pelo comitê multidisciplinar deste estudo composto por (M.M.L.), 

(C.T.M.), (T.M.R.) e (K.R.P.).  

Um segundo relatório (Relatório 2) foi elaborado em inglês para a Mapi 

Research Trust - ePROVIDE ™, abordando as equivalências e expressões 

linguísticas identificadas no processo de retrotradução e as adaptações adotadas em 

consenso pelo comitê multidisciplinar (Anexo 15). A aprovação do Relatório 2 

encontra-se no anexo 16.  

Após análise criteriosa, com a finalidade de identificar inadequações 

linguísticas no processo de retrotradução, foi elaborada uma versão pré-final (Versão 

2) do instrumento GIQLI em português - Brasil, procurando manter as características 

essenciais do questionário original (Anexo 17). 

 

4.2.3 Fase 3: Processo de avaliação cognitiva da Versão 2 do instrumento   

 

Com o objetivo de determinar se a tradução do instrumento era aceitável, com 

linguagem apropriada e de simples compreensão pela população alvo, um estudo 

piloto foi aplicado em cinco pacientes do ambulatório de gastroenterologia cirúrgica 

da Universidade Federal de São Paulo - EPM, selecionados aleatoriamente, 

respeitando a ordem de chegada dos pacientes ao serviço para consulta.  

Os participantes avaliaram o questionário quanto ao nível de dificuldade para 

compreender e interpretar as perguntas. Em caso de dúvida sobre alguma palavra ou 

termo utilizado, foi pedido ao participante para que propusesse outras alternativas 

mediante a explicação do significado da palavra ou termo, de acordo com o dicionário 

da nova língua portuguesa adotado.(54) 

Após a avaliação do construto da Versão 2 do instrumento GIQLI português – 

Brasil realizada pelos cinco pacientes participantes do estudo piloto, o instrumento 

Versão 2 foi aplicado em mais 20 pacientes do mesmo serviço ambulatorial.(21,40,41) 

As sugestões dos pacientes relacionadas aos termos e palavras utilizadas na 

Versão 2 do instrumento GIQLI português – Brasil foram revisadas pelo comitê 

multidisciplinar deste estudo composto por (M.M.L.), (C.T.M.), (T.M.R.) e (K.R.P.). 

Após análise, foi produzida a Versão 3 do questionário com as devidas adaptações 

linguísticas indicadas pelos pacientes participantes (Anexo 17). 
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Um terceiro relatório em inglês (Relatório 3) foi enviado para a empresa 

administradora do questionário Mapi Research Trust - ePROVIDE™ com o resultado 

da avaliação cognitiva do estudo, incluindo o número de sujeitos entrevistados, idade, 

dificuldades encontradas, soluções propostas e adotadas (Anexo 18).  

Após a aprovação do Relatório 3, deu-se início ao processo de revisão 

linguística e gramatical da Versão 3 do instrumento GIQLI português – Brasil (Anexo 

19 e 20).  

 

4.2.4 Fase 4: Processo de revisão semântica e gramatical (Proofreading) 

 

Com a finalidade de evitar erros gramaticais ou de digitação, uma professora 

Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Fortaleza, e Pós-

Doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro realizou a revisão semântica e gramatical da Versão 3 do 

instrumento. Para evitar possíveis vieses de interpretação e preservar a avaliação da 

revisora, esta não teve acesso às versões traduzidas anteriormente, assim como 

informações sobre o estudo.  

Um certificado de revisão gramatical (Anexo 21) e a Versão final (Versão 4) do 

instrumento GIQLI português – Brasil, revisada em reunião multidisciplinar por 

(M.M.L.), (C.T.M.), (T.M.R.) e (K.R.P.), foram enviados junto com um relatório 

(Relatório 4) à Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ para a conclusão da tradução e 

validação transcultural propostas pelo estudo (Anexos 22 e 23).  

O fluxograma do processo de tradução e validação linguística do questionário 

GIQLI do idioma inglês para o português – Brasil, segundo instruções  da  Mapi 

Research Trust - ePROVIDE ™, pode ser observado na Figura 1.(55) 
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Figura 1. Fluxo para validação linguística transcultural do Instrumento Gastrointestinal Quality of Life 

Index (GIQLI) do inglês (Idioma original) para o português – Brasil (Idioma-alvo). 

 

4.3 Delineamento do processo de validação psicométrica do instrumento 

de pesquisa Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) 

 

Após tradução e adaptação cultural, a versão final do instrumento foi testada 

quanto à confiabilidade entre 30 pacientes e à validade de construto entre os mesmos 

30 pacientes juntamente com 33 pacientes adicionais, para um total de 63 pacientes.   
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● Reprodutibilidade (Teste–reteste) e Consistência Interna 

A Confiabilidade do questionário com a versão em português - Brasil do GIQLI 

foi avaliada através dos testes de reprodutibilidade (Teste-reteste) e de Consistência 

Interna. O instrumento foi aplicado em um grupo de 30 pacientes em diferentes 

intervalos de tempo, sendo considerados a primeira aplicação do instrumento (T0),  

após um intervalo de 2 semanas (T1), e após 4 semanas da primeira aplicação do 

questionário (T2). Os intervalos das entrevistas foram determinados longos o 

suficiente para garantir que os pacientes não lembrassem de suas respostas 

anteriores.(56,57) 

 

● Validade de construto 

A validade do construto foi testada, avaliando-se 63 pacientes, que 

responderam ao questionário GIQLI em português do Brasil e ao SF-36 validado. 

(56,58) Os 63 pacientes não participaram da adaptação cultural do instrumento. 

O fluxograma representativo do desenho deste estudo, incluindo o processo de 

validação psicométrica, pode ser observado na Figura 2. 
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Figura 2. Fluxo de validação linguística e psicométrica do instrumento GIQLI e suas respectivas 

amostras dos participantes do estudo. 
 

 

4.4 População de estudo e critérios de inclusão e exclusão para 

validação linguística e psicométrica 

 

Foram considerados participantes deste estudo pacientes maiores de 18 anos, 

que fizessem parte do Sistema Único de Saúde (SUS) acompanhados pelo 

Ambulatório de Gastroenterologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo – 

EPM, e que assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Anexo 24).  

Sendo considerado o instrumento GIQLI português – Brasil, como de 

abordagem genérica e específica para a avaliação linguística, foram entrevistados 

pacientes com qualquer doença ou distúrbio gastrointestinal. 
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Para a avaliação psicométrica, com a finalidade de evitar qualquer viés durante 

a avaliação do construto e manter a confiabilidade de reprodutibilidade do instrumento, 

foram recrutados pacientes com diagnóstico de cálculo biliar que foram submetidos à 

colecistectomia laparoscópica; sem intercorrências; após seis meses ou mais 

decorridos desde a cirurgia.  

Foram excluídos pacientes com limitações quanto à compreensão do estudo e 

aos questionários a serem aplicados, assim como pacientes que não aceitaram 

participar do estudo ou assinar o TCLE. 

 

4.5 Instrumentos do estudo  

 

Para avaliar as características demográficas e realizar a validação linguística e 

psicométrica do questionário Gastrointestinal Quality of Life Index para a população 

brasileira foram empregados os seguintes instrumentos: 

 

● Questionário sócio-demográfico e clínico: 

Este questionário avalia questões relacionadas à identificação do paciente 

(gênero, idade, estado civil, grau de instrução, profissão, renda familiar, dentre outros), 

além de aspectos psicológicos, tratamento médico e manifestações clínicas existentes 

(Anexo 25). 

 

● Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI): 

Desenvolvido na Alemanha por Eypash et al.(23) e administrado pela Mapi 

Research Trust - ePROVIDE ™, o GIQLI é um questionário autoaplicável de 36 itens, 

divididos em cinco dimensões: bem-estar físico (onze itens), função gastrointestinal 

(trato-inferior) (seis itens), bem-estar emocional (oito itens), função gastrointestinal 

(trato-superior) (oito itens) e meteorismo abdominal (três itens). Este instrumento 

utiliza uma escala de Likert de cinco pontos, variando da pior à melhor condição (0 – 

4). A pontuação total do GIQLI varia do pior ao melhor (0 –144) e também pode ser 

dividida em cinco domínios e seus componentes: bem-estar físico (0 – 44), função do 

intestino grosso (0 – 24), bem-estar emocional (0 – 32), função do trato gastrointestinal 

superior (0 – 32) e meteorismo (0 – 12).(23) Os domínios do GIQLI português – Brasil, 

com seus específicos itens, encontram-se mais detalhadamente descritos no quadro1. 
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Quadro 1. Domínios do instrumento GIQLI com seus respectivos itens 

Domínios Itens  

  1 Dor 

  18 Aparência física 

  19 Força física 

  20 Vitalidade 

  21 Fora de forma 

Bem-estar Físico 22 Atividades diárias 

  23 Atividades de recreação 

  24 Limitação pelo tratamento médico 

  25 Relações pessoais 

  26 Atividade sexual 

  29 Disfagia 

  6 Barulhos abdominais 

  7 Frequência intestinal 

Função Gastrointestinal 30 Urgência intestinal 

Trato-inferior 31 Diarreia 

  34 Sangue nas fezes 

  36 Incontinência fecal 

  8 Prazer em comer 

  10 Estresse 

  11 Tristeza por estar doente 

Bem-estar Emocional 12 Nervoso ou ansiedade 

  13 Satisfação com a vida 

  14 Frustração por estar doente 

  15 Cansaço 

  16 Não se sentir bem 

  2 Sensação empanturrado ou com o estômago cheio 

  9 Deixar de comer o que gosta 

  17 Sono (dificuldade para dormir) 

Função Gastrointestinal 27 Regurgitação 

Trato-superior 28 Lentidão para comer  

  32 Intestino preso 

  33 Enjoo 

  35 Azia 

  3 Inchaço (sensação de gases no abdômen) 

Meteorismo Abdominal 4 Incômodo com eliminação de gases 

  5 Eructações 
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● Short-Form Health Survey (SF-36) 

O Short-Form Health Survey (SF-36) é um instrumento genérico de avaliação 

de qualidade de vida composto por onze questões e 36 itens, divididos em oito 

dimensões: capacidade funcional (dez itens), aspectos físicos (quatro itens), dor (dois 

itens), estado geral da saúde (cinco itens), vitalidade (quatro itens), aspectos sociais 

(dois itens), aspectos emocionais (três itens), saúde mental (cinco itens) e uma 

questão comparativa sobre a percepção atual da saúde e há um ano. A pontuação 

total varia de 0 (pior) a 100 (melhor). Este instrumento foi previamente traduzido e 

validado para o português do Brasil.(59) (Anexo 26) 

 

4.6 Método de aplicação dos instrumentos 

 

● Validação linguística: 

Respeitando a ordem de chegada dos pacientes com consulta previamente 

marcada no Ambulatório de Gastroenterologia Cirúrgica da Universidade Federal de 

São Paulo – EPM, uma profissional treinada e preparada, nativa no idioma inglês, 

bilíngue, fluente em português – Brasil, experiente em qualidade de vida em doenças 

crônicas (K.R.P.), e dois médicos gastrocirurgiões (M.M.L e L.S.) explicaram aos 

pacientes o objetivo do estudo e perguntaram se teriam disponibilidade e interesse 

em participar.    

Após o aceite do paciente, o teste de compreensão da Versão 2 do instrumento 

GIQLI foi realizado em entrevistas individuais, em salas reservadas, a fim de  

preservar a privacidade dos pacientes, assim como garantir a confiabilidade das 

respostas.  

Cada pergunta do instrumento foi lida em tom claro e pausado aos pacientes; 

em seguida, foi pedido que fizessem uma breve análise da construção das perguntas 

e palavras utilizadas, podendo ou não concordar livremente com os termos 

empregados.  

 

● Validação psicométrica 

 Devido à pandemia Sars-Cov-19, todas as entrevistas psicométricas foram 

realizadas usando a plataforma Google Forms após explicar os objetivos do estudo 

aos pacientes por telefone, respeitando o desenho do estudo. 
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Os nomes dos pacientes, assim como números de telefones, foram fornecidos 

pelas secretárias do ambulatório, por meio do sistema de informática integrado.  

Os telefonemas aos pacientes foram realizados por entrevistadores treinados 

e preparados para explicar o processo de uso da plataforma Google Forms. Estando 

de acordo em participar do estudo, os pacientes receberam um e-mail ou uma 

mensagem via aplicativo de celular WhatsApp com o link de acesso para responder 

às perguntas dos questionários.  

Em caso de dúvidas, os pacientes foram informados que poderiam entrar em 

contato com os entrevistadores por telefone. 

 

4.7 Teste estatístico  

 

A análise foi realizada por meio do SPSS - Statistical Package for the Social 

Sciences (v25.0). 

A consistência interna do questionário GIQLI em português - Brasil foi calculada 

usando o alfa de Cronbach. Os valores de consistência interna foram classificados 

como: ruim (0–0,21), razoável (0,21–0,40), moderado (0,41–0,60), adequado (0,61–

0,80) e excelente (0,81–1,0).(48) 

Para a reprodutibilidade do instrumento, foi utilizado o Coeficiente de 

Correlação Intraclasse (CCI). Os valores do Coeficiente de Correlação Intraclasse 

foram classificados como: ruim (<0,4), razoável (0,4–0,6), bom (0,6–0,75) e excelente 

(0,75–1,0).(60) A Correlação Intraclasse foi avaliada pela comparação das 

pontuações dos respondentes (n = 30) em três intervalos de tempo diferentes (T0, T1 

e T2). 

A correlação de Spearman foi utilizada para verificar a versão em português do 

GIQLI e a correlação dos domínios do SF-36. Valores de p <0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes. 

Como o objetivo da adaptação cultural foi avaliar a tradução, interpretação e 

compreensão do questionário na língua portuguesa - Brasil, os 25 pacientes que 

participaram da adaptação cultural não foram incluídos na análise estatística.
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Amostra 

 

A versão em português do Brasil do questionário do Gastrointestinal Quality of 

Life Index (GIQLI) foi aplicada em uma amostra de conveniência de pacientes (n = 88) 

de ambos os sexos. Nenhum paciente se recusou a participar. 

A maioria dos pacientes era do sexo feminino 87,5% (n = 77), enquanto 12,5% 

(n = 11) eram do sexo masculino. Houve predomínio da cor da pele branca em 64,8% 

(n = 57) dos pacientes participantes do estudo. Quanto ao estado civil e grau de 

instrução, 54,4% (n = 48) eram casados; 25,0% (n = 22) possuíam ensino médio 

completo e 39,8% (n = 35) ensino superior completo.  

A renda familiar predominante foi de ≥ 4 salários em 45,5% (n = 40) dos 

pacientes, com 34,1% (n = 30) empregados regularmente e 29,5% (n = 26) como 

autônomos. 

Dos pacientes que sofriam de depressão 15,9% (n = 14), apenas 50,0% (n = 

7) faziam uso de algum tipo de tratamento (Tabela 1).  

A média de idade dos participantes foi de 45,1 anos (26 – 80; mediana de 41 

anos). 

Todos os pacientes que participaram do processo de validação psicométrica 

deste estudo 100% (n = 63) passaram pela colecistectomia sem intercorrências. 
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Tabela 1 - Descrição sócio-demográfica e clínica das variáveis categóricas do estudo (N=88). 

Variáveis Categorias N % 

Sexo 
Masculino 11 12,5 

Feminino 77 87,5 

    

Raça 

Branco 57 64,8 

Oriental 3 3,4 

Pardo 24 27,3 

Negro 4 4,5 

    

Número de dependentes 

nenhum 26 29,6 

1 23 26,1 

2 23 26,1 

3 ou mais 16 18,2 

    

Estado Civil 

solteiro 18 20,5 

casado 48 54,5 

divorciado / separado 8 9,1 

vive com companheiro 11 12,5 

viúvo 3 3,4 

    

Religião 

católico 46 52,3 

evangélico 25 28,4 

espírita 9 10,2 

cultos afro-brasileiros 1 1,1 

outros 7 8,0 

    

Grau de instrução 

1º grau incompleto 4 4,5 

1º grau completo 5 5,7 

2º grau incompleto 
2º grau completo 

9 
22 

10,3 
25,0 

Superior incompleto 12 13,6 

Superior completo 35 39,8 

Analfabeto 1 1,1 

    

Renda Familiar 

1 - 2 Salários mínimos 9 10,2 

3-4 Salários mínimos 11 12,5 

≥ 4 salários 40 45,5 

Não informou 28 31,8 

    

Atuação profissional 

Autônomo 26 29,5 

Empregado 30 34,1 

Desempregado 9 10,2 

Do lar 15 17,1 

Aposentado 8 9,1 
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Hipertensão 
Sim 18 20,5 

Não 70 79,5 

    

Diabetes 
Sim 5 5,7 

Não 83 94,3 

    

Fumante 

Nunca 59 67,0 

No passado 19 21,6 

Atualmente 10 11,4 

    

Dependência alcoólica 

Nunca 79 89,8 

No passado 7   7,9 

Atualmente 2    2,3 

    

Atividade física 

Frequente 17 19,3 

Moderada 21 23,9 

Não pratica 50 56,8 

    

Sofre de depressão 
Sim 14 15,9 

Não 74 84,1 

    

Tratamento para depressão 
Sim 7 50,0 

Não 7 50,0 

    

Sofre de ansiedade 
Sim 45 51,1 

Não 43 48,9 

    

Tratamento para ansiedade 
Sim 27 60,0 

Não 18 40,0 

    

Passou por cirurgia bariátrica 
Sim 11 12,5 

Não 77 87,5 

    

Faz tratamento para controle 
de colesterol 

Sim 14 15,9 

Não 74 84,1 

    

Sofre de problemas 
cardíacos 

Sim 6 6,8 

Não 82 93,2 

    

Passou por cirurgia? 
Sim 67 76,1 

Não 21 23,9 

             N: número de indivíduos 
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5.2 Tradução e adaptação transcultural 

 

Durante a avaliação dos pacientes sobre a Versão 2 do instrumento, das 36 

questões apresentadas, nove (25%) apresentaram um nível de incompreensão ou não 

aceite de alguns termos e palavras empregadas.   

As sugestões dos pacientes para determinadas palavras e termos utilizados 

durante o processo de tradução do questionário, encontram-se no quadro 2. Os 

termos e palavras substituídas estão em negrito. 

 

Quadro 2. Avaliação da Versão 2 do GIQLI com as respectivas sugestões dos pacientes 

1. Nas 2 (duas) últimas semanas, você teve dor no abdômen?  

    Barriga – 8 

    Estômago - 2  

2. Nas 2 (duas) últimas semanas, você teve a sensação de estar empanturrado no abdômen superior? 

    EMPANTURRADO =  Entalo – 1 / Estômago cheio – 3    

    ABDÔMEN SUPERIOR – Estômago – 4 / Barriga - 2                                        

3. Nas 2 (duas) últimas semanas, você teve inchaço (sensação de muitos gases no abdômen)?  

    Barriga – 8 

    Estômago - 2 

4. Nas 2 (duas) últimas semanas, você se incomodou com a eliminação excessiva de gases?  

    OK 

5. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você se incomodou com fortes arrotos?  

    OK 

6. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você percebeu sons incomuns no estômago ou 
intestino?  

     Barulhos - 9 

7. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você se incomodou com movimentos intestinais?  

   OK 

8. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você sentiu prazer em comer?  

    OK 

9. Com que frequência você teve que restringir as comidas que você ama por causa de sua doença? 

   Deixar de comer – 8 / Cortar – 4 /   Limitar – 4 / Evitar – 1 / Tirar da dieta – 1 / Modificar – 1 /  

   Diminuir - 1  

10. Nas 2 (duas) últimas semanas, como você lidou com os estresses diários?  

      OK 

11. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você se sentiu triste pelo fato de estar doente?  

      OK 

12. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você esteve nervoso ou ansioso por causa de sua 
doença?  

     OK 

13. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você esteve satisfeito com sua vida em geral?  

       OK 



29 

 

 

14. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você se sentiu frustrado com sua doença?  

      OK 

15. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você se sentiu cansado ou fatigado?  

       Cortar a palavra FATIGADO - 11 

16. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você não se sentiu bem?  

      OK 

17. Na semana passada (7 dias), quantas noites você acordou ao menos uma vez durante a noite?  

      OK 

18. Até que ponto sua doença leva a mudanças que incomodam em sua aparência?  

      OK 

19. Até que ponto sua força física em geral piorou devido a sua doença?  

      OK 

20. Até que ponto você perdeu sua disposição devido a sua doença?  

      OK 

21. Até que ponto você sentiu fora de forma devido a sua doença?  

      OK 

22. Nas 2 (duas) últimas semanas, você foi capaz de continuar com suas atividades diárias normais (como 
trabalho, escola, e atividades domésticas)?  

       OK 

23. Nas 2 (duas) últimas semanas, você foi capaz de continuar suas atividades normais de recreação 
(como esportes e hobbies)?  

      OK 

24. Nas 2 (duas) últimas semanas, você se sentiu muito restrito pelo tratamento médico?  

      Limitado – 17 

      Impossibilitado - 1 

25. Até que ponto suas relações pessoais com pessoas próximas a você mudou devido a sua doença?  

      OK 

26. Até que ponto sua vida sexual tem sido limitada devido a sua doença?  

      OK 

27. Nas 2 (duas) últimas semanas, você se incomodou com regurgitação de líquido ou comida?  

      OK 

28. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você se sentiu incomodado devido a sua lentidão 
para comer?  

      OK 

29. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você se sentiu incomodado pela dificuldade para 

engolir sua comida?  

      OK 

30. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você se incomodou com dor de barriga urgente?  

      OK 

31. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você se incomodou com diarreia?  

      OK 

32. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você se incomodou com intestino preso?  

       OK 

33. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você se incomodou com enjoo?  

      OK 
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34. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você se alarmou com sangue nas fezes?  

      Se assustou – 9 

      Se preocupou - 5 

35. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você se incomodou com azia (queimação no 
estômago)?  

      OK 

36. Nas 2 (duas) últimas semanas, com que frequência você se incomodou com perda involuntária das 
fezes?  

      Falta de controle para segurar as fezes – 9 

      Intestino solto – 2 

      Perda espontânea das fezes - 1 

 

 

Após a revisão da avaliação linguística da Versão 2 do instrumento pela equipe 

multidisciplinar deste estudo, uma versão foi definida, adotando-se as sugestões dos 

pacientes (Anexo 21).  

Os pacientes não tiveram dúvidas sobre o questionário ou acharam difícil respondê-

lo. O tempo médio para a avaliação linguística do questionário foi de 15 minutos. 

 

5.3 Consistência Interna  

 

A versão final do GIQLI do português do Brasil para os domínios totais do 

questionário (n = 63) expressa pelos coeficientes de correlação alfa de Cronbach para 

consistência interna foi de 0,89, que é considerado excelente.(48) Todos os domínios 

contribuíram favoravelmente para a consistência interna da escala conforme a Tabela 

2.  

 

Tabela 2. Consistência interna (Alfa de Chronbach) do questionário GIQLI português–Brasil 

(n=63) 

Itens – Alpha de Cronbach = 0.898 Média 
Desvio  
Padrão 

 Item Corrigido- 
Correlação Total 

Alpha de 
Cronbach se o 

item for 
excluído 

Domínio Bem-estar físico 30,41 6,67 0,74 0,858 

Domínio Função gastrointestinal (trato-
inferior) 

16,90 5,26 0,69 0,861 

Domínio Bem-estar emocional 18,97 3,98 0,77 0,851 

Domínio Função gastrointestinal (trato-
superior) 

20,70 6,29 0,83 0,828 

Domínio Meteorismo abdominal 6,98 3,29 0,71 0,871 

GIQLI: Gastrointestinal Quality of Life Index; n: número of patients; DP: Desvio Padrão.  
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5.4 Reprodutibilidade (Teste-reteste)   

 

Conforme a Tabela 3, a confiabilidade do instrumento foi testada em 30 

pacientes em três intervalos de tempo diferentes: T0, após 2 e 4 semanas, 

respectivamente. O instrumento GIQLI português – Brasil foi comparado quanto a 

reprodutibilidade (Teste-reteste) de suas respostas em uma mesma amostra.  

 

Tabela 3. Valores da análise de confiabilidade do Teste-reteste (Coeficiente de Correlação 

Intraclasse (CCI)) do instrumento GIQLI português – Brasil (n=30) 

 

Confiabilidade  CCI  95% IC p 

Bem-estar físico 0,937 (0,884-0,968) <0,001* 

Função gastrointestinal (trato-inferior) 0,956 (0,920-0,978) <0,001* 

Bem estar emocional 0,918 (0,850-0,958) <0,001* 
    

Função gastrointestinal (trato-superior)  0,944 (0,897-0,971) <0,001* 

Meteorismo abdominal 0,978 (0,959-0,989) <0,001* 

Score Total 0,957 (0,922-0,978) <0,001* 

    
GIQLI: Gastrointestinal Quality of Life Index; n: número de patients; CCI: Coeficiente de Correlação 
Intraclasse; IC: Intervalo de Confiança; *p<0,001. 

 

 

O questionário GIQLI português - Brasil demonstrou excelente CCI. Os 

domínios de CCI variaram de 0,918 (intervalo de confiança de 95% (IC) 0,850–0,958; 

p <0,001) para bem-estar emocional a 0,978 (intervalo de confiança de 95% (IC) 

0,959–0,989; p <0,001) para função meteorismo abdominal.  

A comparação das médias (Teste-reteste) das variáveis do GIQLI português – 

Brasil com a aplicação do instrumento em três diferentes intervalos de tempo: T0 vs 

T1 vs T2 (n = 30) foi representada através do gráfico de barras (Gráfico 1). 
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Gráfico 1.  Representação da comparação dos valores das médias dos 5 Domínios do 
questionário GIQLI entre os tempos T0 x T1 x T2 (N=30). 

 

 

GIQLI: Gastrointestinal Quality of Life Index; N: número de indivíduos; BF: Bem-estar físico; FG (TI): 

Função gastrointestinal (Trato inferior); BE: Bem-estar emocional; FG (TS): Função gastrointestinal 

(Trato superior); MA: Meteorismo abdominal; *p<0,05. 

 

5.5 Validação do construto 

 

O GIQLI português - Brasil e o SF-36 demonstraram correlações significantes 

através da comparação dos resultados entre os escores das variáveis, exceto pela 

baixa correlação entre o funcionamento social do SF-36 e a variável função 

gastrointestinal (Trato-inferior) (r = 0,211) do GIQLI português – Brasil. O escore total 

do GIQLI português - Brasil apresentou correlação significativa com todos os escores 

das variáveis do SF-36 como observado na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Resultado do teste de Correlação de Spearman (representado pelo coeficiente rho) 

para verificar as correlações entre os domínios dos questionários SF36 e GIGLI português – 
Brasil na amostra total (N=63) 

 

Variáveis 

Domínio 
Bem-

estar 
físico 

Domínio 
Função 

gastrointestinal 
(trato-inferior) 

Domínio 

Bem-estar 
emocional 

Domínio 
Função 

gastrointestinal 
(trato-superior) 

Domínio 

Meteorismo 
abdominal 

GIQLI 

Total 

SF 36 Domínio 
Capacidade Funcional 

,440** ,393** ,496** ,557** ,349** ,533** 

SF 36 Domínio 
Limitação por 

aspectos físicos 
,417** ,408** ,499** ,566** ,314* ,526** 

SF 36 Domínio Dor ,439** ,500** ,460** ,513** ,424** ,554** 

SF 36 Domínio Estado 

Saúde Geral 
,447** ,464** ,552** ,482** ,445** ,563** 

SF 36 Domínio 

vitalidade 
,531** ,484** ,626** ,667** ,475** ,673** 

SF 36 Domínio 
aspectos sociais 

,432** 0,211 ,486** ,441** ,338** ,441** 

SF 36 Domínio 

Aspectos emocionais 
,327** ,387** ,471** ,480** ,334** ,468** 

SF 36 Cálculo do 
domínio Saúde mental 

,580** ,560** ,599** ,650** ,538** ,703** 

GIQLI: Gastrointestinal Quality of Life Index; SF-36: Short-form health survey; n: número de pacientes; 
Correlação do Coeficiente de Spearman (rho); *p<0,05 e  **p<0,01. 
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6.     DISCUSSÃO 

 

6.1 Relevância da pesquisa 

 

          Nas últimas décadas, o uso de instrumentos que avaliam a qualidade de vida 

relacionada à saúde em pesquisas clínicas, tem aumentado exponencialmente. É 

possível observar uma maior frequência de utilização de questionários genéricos e 

específicos na literatura gastroenterológica e hepática.(17,20) 

Entretanto, no Brasil, consideramos que ainda há a necessidade da implementação 

de ferramentas com maior espectro de mensuração aplicáveis na avaliação do 

impacto das doenças e distúrbios gastrointestinais na qualidade de vida da população 

brasileira.  

Quando comparado com os principais instrumentos traduzidos e validados no 

Brasil, que avaliam a relação das doenças gastrointestinais na qualidade de vida dos 

pacientes, o GIQLI é o único questionário que abarca dimensões genéricas e 

específicas avaliando os aspectos: bem-estar físico, função gastrointestinal (trato-

inferior), bem-estar emocional, função gastrointestinal (trato-superior), e meteorismo 

abdominal.(7,28,29,31,61–63) De fácil compreensão e aplicação, o GIQLI pode ajudar 

aos profissionais de saúde a melhor perceber o impacto dos sintomas orgânicos e 

funcionais na qualidade de vida de doentes gastroenterológicos, assim como, a 

observar as respostas à intervenções ou tratamentos com foco no aparelho digestório. 

Com base em nossos resultados, a versão em português do Brasil do 

Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) demonstrou alta confiabilidade e 

validade, corroborando com a importância deste instrumento para avaliar o impacto 

das doenças gastrointestinais genéricas e específicas, assim como o sofrimento e 

prejuízo que impactam a qualidade de vida relacionada à saúde física e mental dos 

pacientes.  
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6.2 Discussão do método 

 

Com a intenção de garantir a qualidade da adaptação cultural do GIQLI para o 

português-brasileiro, foram seguidas as diretrizes do processo de validação linguística 

da  Mapi Research Trust - ePROVIDE ™.(55) 

 No processo de tradução e retrotradução deste estudo, considerou-se a 

terminologia linguística adequada para abranger todo o território brasileiro, evitando a 

adaptação regional restrita. Todos os pacientes consideraram o questionário fácil e 

rápido de ser respondido.  

Os resultados psicométricos do GIQLI, versão em português-brasileiro, foram 

semelhantes aos encontrados nas validações conduzidas por Eypash et al.(23) na 

versão em inglês do GIQLI e nas versões em sueco, espanhol, chinês de Taiwan e 

chinês – mandarim. (24–27)   

 

6.3 Discussão dos resultados 

 

A consistência interna para o escore total do Alpha de Cronbach do GIQLI 

português - Brasil (0,89), mostrado na Tabela 2, demonstrou forte confiabilidade. Este 

resultado foi comparável às versões de validação em inglês (0,93), sueco e chinês - 

Taiwan (0,92) e chinês - mandarim (0,89) do questionário GIQLI.(23,24,26,27) Os 

valores de consistência interna foram classificados como: ruim (0–0,21), razoável 

(0,21–0,40), moderado (0,41–0,60), adequado (0,61–0,80) e excelente (0,81–1,0).(48)  

A avaliação da reprodutibilidade (confiabilidade teste-reteste) através do 

Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) apresentou resultados gerais excelentes 

(0,95), bem como em suas cinco variáveis. O escore total do CCI da versão do GIQLI 

em português do Brasil apresentou resultados superiores (0,95) quando comparado 

com outras versões validadas em outros idiomas (0,93; 0,92; 0,92; 0,89 e 0,86), 

corroborando a sua confiabilidade.(23–27) 

A responsividade longitudinal do instrumento confirmou a capacidade de 

identificar mudanças clínicas ao longo do tempo. A comparação das médias dos cinco 

domínios do questionário GIQLI português – Brasil entre os três diferentes intervalos 

de tempo, mostraram estabilidade nas respostas, não apresentando instabilidades 
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que pudessem interferir na confiabilidade do instrumento, como representados no 

gráfico 1. 

Se as medidas de um instrumento não forem comparáveis, ou seja, se o padrão 

dos escores não se correlacionarem em pequenos intervalos de tempo dentro de um 

grupo de indivíduos expostos a um mesmo determinado ambiente, durante o processo 

de avaliação psicométrica de um instrumento de pesquisa, é provável que as medidas 

indiquem erros. Portanto, o instrumento pode não refletir as diferenças entre os 

grupos.(43,64)   

Para avaliar a validade de construto, o questionário GIQLI português-brasileiro 

apresentou correlação de Spearman significativa com as variáveis do SF-36, exceto 

para a variável funcionamento social do SF-36 e  função gastrointestinal (Trato-

inferior) do GIQLI português-brasileiro (r = 0,21; p <0,01). Este resultado pode estar 

relacionado à queixa do paciente sobre diarreia frequente pós-colecistectomia, 

interferindo em sua vida social.(65)  

A correlação entre os domínios do GIQLI português-brasileiro e as variáveis do 

SF-36 foi significante, com exceção dos domínios Aspectos Sociais do SF-36 e 

Função Gastrointestinal (trato-inferior) (r = 0,211). Nos demais domínios, os escores 

apresentaram uma correlação dos coeficientes positiva, variando entre 0,314 a 0,703. 

Por ser um questionário genérico e de fácil aplicação, o SF-36 é utilizado como 

instrumento de comparação para a validação de diversos construtos de instrumentos 

que avaliam a qualidade de vida dos pacientes.(66)    

Outros questionários relacionados aos sistemas gastrointestinais no Brasil 

utilizaram o SF-36 para validação, a Gastrointestinal Symptom Rating Scale 

(GSRS)(63), e o Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ)(31). Embora 

ambos os questionários tenham demonstrado correlações gerais que variaram de 

boas à moderadas com o SF-36, na validação do construto do Gastrointestinal 

Symptom Rating Scale (GSRS), a comparação dos escores de correlação com o 

domínio Saúde Mental do SF-36 apresentaram resultados não favoráveis em quatro 

domínios: Dor Abdominal (0,30), Refluxo (0,32), Diarréia (0,16), e Constipação (0,17), 

e no Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ), uma  correlação negativa foi 

observada em dois domínios: Aspectos Sociais (-0,04) e Aspectos Emocionais (-0,07). 

Estes resultados demonstram que nosso instrumento GIQLI português – Brasil 

apresentou uma correlação mais forte quando comparado com os domínios do SF-36.   
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    O desenvolvimento de um questionário, avaliando a qualidade de vida dos 

pacientes em relação à doenças e distúrbios gastrointestinais, tem sido o objetivo de 

vários autores.(17) Durante a realização deste estudo, na revisão da literatura, foram 

encontrados poucos questionários traduzidos e validados para o português do Brasil, 

que avaliam o impacto das doenças gastrointestinais e do sofrimento causado por 

essas doenças na qualidade de vida dos pacientes.(28,29,31,62,63)  

Embora estes instrumentos avaliem o sistema gastrointestinal, eles não contêm 

questões genéricas e específicas para investigar sintomas relacionados à função do 

trato gastrointestinal superior, função do trato gastrointestinal inferior, bem-estar 

emocional, bem-estar físico e meteorismo em um único questionário.  

O questionário Gastrointestinal Quality of Life Index (GIGLI) foi denominado 

como um instrumento modular, compreendendo questões específicas e genéricas, 

incluindo bem-estar emocional e físico, demonstrando confiabilidade psicométrica 

robusta para avaliar a qualidade de vida de pacientes que sofrem de diferentes 

patologias orgânicas ou distúrbios gastrointestinais considerados funcionais.(7)  

O instrumento foi considerado confiável por outros autores para melhor 

investigar os sintomas físicos e emocionais que possam estar relacionados à doenças 

e distúrbios gástricos, como neoplasia gastrointestinal, cálculos biliares, refluxo 

gastroesofágico, dispepsia e síndrome do intestino irritável, entre outros. Assim como, 

também pode ser utilizado como ferramenta de mensuração pré e pós intervenção 

cirúrgica, auxiliando na escolha do tratamento mais indicado com a finalidade de 

melhorar a qualidade de vida do paciente.(57,67–69) 

 

6.4 Considerações Finais 

 

Por não termos conduzido as entrevistas pessoalmente durante o processo de 

avaliação psicométrica dos instrumentos devido à pandemia causada pelo Sars-Cov-

19, consideramos a possibilidade de ocorrência de um viés no desenho deste estudo.  

Embora os questionários utilizados neste estudo sejam auto-aplicáveis, já 

iniciamos uma nova investigação que pretende repetir as avaliações presencialmente 

com a finalidade de compararmos os resultados com o presente estudo.  

Com resultados relevantes de reprodutibilidade (teste-reteste) e validade de 

construto, o questionário GIQLI português-Brasil está agora disponível para ser usado 



39 

 

para medir o impacto de doenças e distúrbios gastrointestinais na qualidade de vida 

da população brasileira. Outros estudos com a versão validada do GIQLI português-

Brasil podem ser conduzidos por pesquisadores para avaliar a eficácia dos 

tratamentos clínicos e cirúrgicos adotados na qualidade de vida do paciente a curto, 

médio e longo prazo. 

   

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 



41 

 

7. CONCLUSÃO 

 

O instrumento GIQLI teve sua validação linguística realizada através do 

processo de tradução e validação cognitiva determinado pela Mapi Research Trust - 

ePROVIDE ™.    

A validação psicométrica do instrumento foi realizada apresentando excelentes 

resultados de confiabilidade através dos testes de consistência interna e 

reprodutibilidade (teste-reteste), assim, como, de construto através da comparação de 

suas variáveis com as do instrumento SF-36.  
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1 - Carta de aprovação da Coordenadoria de Ensino e Pesquisa do 

Hospital São Paulo – Hospital Universitário da UNIFESP 
 

 

 

 



 

 

Anexo 2 – Parecer de Aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa 

 

 



 

 

ANEXO 3 – Versão original do instrumento Gastrointestinal Quality of Life Index 
(GIGLI) no idioma Inglês 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
  
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 4 – Documento de acordo para tradução do instrumento 
Gastrointestinal Quality of Life Index (GIGLI) 
 

 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 5 – Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ documento de licença para 
uso do instrumento Gastrointestinal Quality of Life Index (GIGLI) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                      

 

  



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

ANEXO 6 –  Certificado de tradução – Tradutor A (TA) 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 –  Tradução (TA) do instrumento GIQLI do idioma original (IO) em 
inglês para o idioma-alvo (IA), português - Brasil 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
ANEXO 8 –  Certificado de tradução – Tradutor B (TB)  
 

 

 



 

 

ANEXO 9 –  Tradução (TB) do instrumento GIQLI do idioma original (IO) em 
inglês para o idioma-alvo (IA), português – Brasil 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

 
 
 
 

 



 

 

ANEXO 10 – Versão 1 do instrumento GIQLI em português - Brasil 
 
 

Gastrointestinal Quality of Life index (GIQLI) 

 

 
Origem : Original 

Propósito: Desenvolver um questionário abrangente com um conjunto de questões centrais aplicáveis a qualquer 

paciente com doença gastrointestinal e várias questões específicas a outros órgãos. 

População: Pacientes adultos com doenças gastrointestinais 

Aplicação:  

Julgador:  Auto-aplicado 

Tempo necessário: 

Treinamento: nenhum 

Pontuação: Pontuado pela escala de Likert de 5 pontos, somados para obtenção do resultado do GIQLI. 

 

Descrição: Escala multidimensional com 36 itens abrangendo sintomas, e disfunções físicas, emocionais e 

sociais relativas a doenças gastrointestinais ou seus tratamentos. 

Abrangência: Clínica e pesquisa. 

Confiabilidade: mostra alto nível de confiabilidade e consistência interna. 

Validade: mostra validade. 

Responsividade:  demonstra responsividade. 

Pontos Fortes: O GIQLI é uma ferramenta válida, apropriada e potencialmente útil para avaliar a qualidade de 

vida relativa à saúde, em estudos clínicos de pacientes com doenças gastrointestinais e em tratamento clínico 

diário.   

Pontos Fracos: 
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ANEXO 11 – Relatório 1 enviado a Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ 
 

 

 
From: Karin Romano <romano.karin@gmail.com> 

Sent: Sunday, June 23, 2019 11:58 AM 

To: Epstein, Kelly <Kelly.Epstein@mapi-trust.org> 

Cc: Lavazais, Lyra <Lyra.Lavazais@mapi-trust.org> 

Subject: Re: Automatic reply: ePROVIDE™: Request #191214_GIQLI_English versions RC 

attached 

 

Forward Translation Report – Phase 1 (GIQLI) 
 

 

The translations were produced as follows: 

 

 

- Recruited translators: Two independent professional translators, native target language 

speakers.  

 

For better accuracy, and to avoid possible biases on the translation process, it was chosen: 

Translator 1: EXPERT expert in medical terminology. 

Translator 2: NOT in medical terminology.  

 

- Translations: from the source language (English) to the target language (Portuguese – 

Brazil)  

 

Translation particular issues: 

 

The questionnaire had some words and expressions considered not colloquial and easy to 

understand by the target population, they might cause possible misinterpretation problems. 

After discussion, some translation options were found as appropriate and conceptually 

equivalent to the original questionnaire. There were no major issues during the translation 

process and discussion.  

 

Please, consider the following interpretation options: 

 

GIQLI 

 

Questions: 
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2. Over the past 2 weeks, how often have you been bothered by a feeling of fullness in the 

upper abdomen? 

Fullness was translated as “being full” 

   

4. Over the past 2 weeks, how often have you felt bothered by passing wind? 

              Passing wind was translated as “excessive gas elimination” 

 

              30. Over the past 2 weeks, how often have you been bothered by urgent bowel 

movements? 

                     Urgent bowel movement was translated as “urgent tummy ache” 

   

             31. Over the past 2 weeks, how often have you been bothered by constipation? 

                    Constipation was translated using a specific Portuguese – Brazilian expression 

“intestino preso”, which can also be understood as constipation. This term is part of the 

Portuguese – Brazilian colloquial language and it is considered easy to understand by the 

target population. 

 

              

Version 1 production: 

 

After a meeting to analyze the translations, the local project coordinators: Karin R. Posegger 

and Marcelo M. Linhares, agreed on a reconciled Brazilian – Portuguese version (Version 1) 

for the GIQLI. After Mapi Research Trust and the author approval, Version 1 will be sent for 

backward translation. 

 

 
 
 
 

Karin R. Posegger, MSc. 
Mobile: +55 11 98432-3133 

E-mail: romano.karin@gmail.com 
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ANEXO 12 – Aprovação da Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ para a 
retrotradução e entrevistas cognitivas 
 
 

RE: Automatic reply: ePROVIDE™: Request #191214_GIQLI_English versions RC 

sent_forward translations 

 

 

Lavazais, Lyra <Lyra.Lavazais@mapi-trust.org> 
to me, Kelly 
  

Jun 25, 2019, 5:30 PM 
 
 

  

 

Hello Karin, 

  

Thank you! 

  

Please proceed with the backward translations and cognitive interviews. Please send us back final 

versions with report. 

  

Looking forward to hearing from you, 

  

Best regards, 

  

Lyra Lavazais 
Client Services Associate, II, MRT 

Upcoming OoO: 
July 4 (US national holiday) 
July 6-17 

  

  

Tel: +1 859-948-3776 

lyra.lavazais@mapi-trust.org 

www.mapi-trust.org, https://eprovide.mapi-trust.org/ 
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ANEXO 13 -  Certificado de tradução -  Tradutor C (TC) 
 

 

 



 

 

ANEXO 14 -  Retrotradução da Versão 1 do instrumento GIQLI em português – 
Brasil para o idioma inglês  

 

Gastrointestinal Quality of Life index (GIQLI) 

Origin: Original 

 

Purpose: Develop a general questionnaire with a set of core questions applicable to any patient with 

gastrointestinal disease and several other organ-specific questions. 

Population: Adult patients with gastrointestinal diseases 

Application:  

Judge:  Self-applied 

Time required: 

Training: none 

Score: Scored on a 5-point Likert scale, summed to obtain the GIQLI score. 

 

Description: 36-item multidimensional scale comprising symptoms, and physical, emotional and social 

disorders related to gastrointestinal diseases or their treatments. 

Scope: Clinical and research. 

Reliability: shows a high-level reliability and internal consistency. 

Validity: shows validity. 

Responsiveness:  shows responsiveness. 

Strengths: GIQLI is a valid, appropriate and potentially useful tool to assess the health-related quality of life in 

clinical trials of patients with gastrointestinal diseases and under daily clinical treatment.   

Weaknesses: 
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ANEXO 15 - Relatório 2 enviado a Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ 

 

Backward Translation Report – Phase 2 (GIQLI) 
 

 

The backward translation was produced as follows: 

 

Version 1 of the questionnaire GIQLI was translated back into the source language. 

 

Recruited translator: professional translator, native speaker of the source language, bilingual 

in the target language.  

 

For better accuracy, and to avoid possible biases on the translation process, the translator had 

no access to the original version of the questionnaire.  

 

In order to detect any misunderstandings, mistranslations or inaccuracies, the backward 

translated version of the questionnaire was compared to the original one. 

 

 Backward Translation - translation issues and final decision: 

 

After comparison, the questionnaire was considered having no major translation issues. The 

overall backward translated expressions were considered equivalent when compared to the 

original questionnaire as follows: 

 

 

 

GIQLI Version 1 translated back into the source language: 

(Please, consider the observations) 

 

 

Gastrointestinal Quality of Life index (GIQLI) 
Origin: Original 

 

Purpose: Develop a comprehensive questionnaire with a set of core questions applicable to any patient with 

gastrointestinal disease and several other organ-specific questions. 

 

Comprehensive, could be understood as “universal”, “general”. 

 

 

Population: Adult patients with gastrointestinal diseases 

 

Application:  

 

The word “Application”  was considered similar to “Administration” when translated into Portuguese - 

Brasil   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluator:  Self-applied    

 

The word “Rater” from the original questionnaire , was back translated as “Judge”. After contacting the 

translator, it was defined the word “evaluator”as most appropriate for this translation.   

 

 “Self-applied” in Portuguese – Brasil  was considered similar to “self-administered”  

 

Time required: 

Training: none 

Score: Scored by the 5-point Likert scale, summed to obtain the GIQLI score. 

 

 

Description: 36-item multidimensional scale composing symptoms, and physical, emotional and social 

disorders related to gastrointestinal diseases or their treatments. 

 

Comprising , it was considered similar to “composing”. After considering another option, the translator 

suggested the word “Composing”. 

 

Scope: Clinical and research. 

 

The word “Scope” was considered similar to “Coverage”.  

 

Reliability: shows a high-level reliability and internal consistency. 

 

Validity: shows validity. 

 

Responsiveness:  shows responsiveness. 

 

Strengths: GIQLI is a valid, appropriate and potentially useful tool to assess the health-related quality of life in 

clinical studies of patients with gastrointestinal diseases and under daily clinical treatment.   

Weaknesses: 
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Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) 
 
1. Over the past two weeks, have you had abdominal pain?  

    All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never  
            (0)                    (1)                        (2)                  (3)                (4) 
2. Over the past two weeks, have you felt stuffed in the upper abdomen?  
    All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                   (1)                         (2)                 (3)                (4) 

3. Over the past two weeks, have you felt bloating (a feeling of too much gas in the abdomen)?  
    All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
          (0)        (1)                        (2)                  (3)                (4) 
4. Over the past two weeks, have you been bothered by excessive gas elimination?  
    All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 

            (0)                   (1)                         (2)                 (3)                 (4)  
5. Over the past two weeks, how often have you been bothered by loud burps?  
    All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                    (1)                       (2)                  (3)                (4) 
6. Over the past two weeks, how often have you noticed unusual sounds in the stomach or intestine?  

     All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                   (1)                           (2)                 (3)                (4) 
7. Over the past two weeks, how often have you been bothered by bowel movements?  
     All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                   (1)                          (2)                  (3)                (4) 

8. Over the past two weeks, how often have you felt pleasure eating?  
    All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                   (1)                          (2)                (3)                (4) 
9. How often have you had to restrict foods you love because of your disease? 
     All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 

            (0)                    (1)                          (2)                 (3)                (4) 
10. Over the past two weeks, how have you coped with daily stresses?  
          Very badly                 Badly                Moderately           Well         Very Well  
             (0)                             (1)                         (2)                   (3)                (4) 
11. Over the past two weeks, how often have you felt sad for being sick?  

      All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                     (1)                         (2)                 (3)                (4) 
12. Over the past two weeks, how often have you been nervous or anxious about your disease?  
    All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                     (1)                       (2)                  (3)                (4) 

13. Over the past two weeks, how often have you been satisfied with your overall life?  
       All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                    (1)                         (2)                    (3)                (4) 
14. Over the past two weeks, how often have you been frustrated by your disease?  
      All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 

            (0)                     (1)                         (2)                    (3)               (4) 
15. Over the past two weeks, how often have you felt tired or fatigued?   
      All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                      (1)                         (2)                   (3)               (4) 
16. Over the past two weeks, how often have you not felt well?  

      All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                       (1)                         (2)                 (3)               (4) 
17. Over the past week (7 days), how many nights did you wake up at least once during the night?  
      Every night          5 to 6 nights                   3 to 4 nights          1 to 2 nights    Never  
            (0)                        (1)                                   (2)                         (3)              (4) 

18. To what extent does your disease lead to changes that bother you when it comes to your appearance?  
      Extremely              A lot           Somehow     A little      Not at all  
            (0)                     (1)                  (2)              (3)              (4) 
19. To what extent has your general physical strength worsened due to your disease?  
      Extremely              A lot             Moderately      A little   Not at all 

            (0)                     (1)                    (2)                 (3)          (4) 
20. To what extent have you lost your willingness due to your disease?  
      The expression “willingness” was considered appropriated 
      Extremely             A lot               Moderately      A little   Not at all 
              (0)                  (1)                        (2)               (3)          (4) 
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21. To what extent have you felt out of shape due to your disease?  
      It was considered as similar as “lost your fitness” 
      Extremely            A lot               Moderately     A little      Not at all 

            (0)                   (1)                       (2)               (3)             (4) 
22. Over the past two weeks, have you been able to keep your regular daily activities (such as work, school, and 
housework)?  
       All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                     (1)                          (2)                 (3)                 (4) 

23. Over the past two weeks, have you been able to keep your regular recreation activities (such as sports and 
hobbies)?  
      All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                       (1)                        (2)                 (3)                (4) 
24. Over the past two weeks, have you felt very restricted by the medical treatment?  

      All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                       (1)                        (2)                 (3)                (4) 
25. To what extent have your personal relationships with people close to you changed due to your disease?  
      Extremely              A lot             Moderately     A little    Not at all  
            (0)                     (1)                     (2)               (3)            (4)  

26. To what extent has your sex life been limited due to your disease?  
       It was considered similar to “impaired” 
       Extremely              A lot            Moderately     A little    Not at all  
            (0)                      (1)                    (2)               (3)            (4)  
27. Over the past two weeks, have you been bothered by liquid or food regurgitation?  

      All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                      (1)                         (2)                (3)                 (4) 
28. Over the past two weeks, how often have you felt bothered by your slow eating?  
      All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                      (1)                          (2)                (3)                 (4) 

29. Over the past two weeks, how often have you felt bothered by difficulty in swallowing your food?  
      All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                       (1)                          (2)               (3)                 (4) 
30. Over the past two weeks, how often have you been bothered by sudden tummy cramps?  
       The term “sudden stomach cramps” was replaced by “sudden tummy cramps”.   

      All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
(0)                    (1)                          (2)                (3)                (4) 

31. Over the past two weeks, how often have you been bothered by diarrhea?  
      All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                      (1)                         (2)                  (3)                (4) 
32. Over the past two weeks, how often have you been bothered by constipation?  

       All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                       (1)                         (2)                  (3)               (4) 
33. Over the past two weeks, how often have you been bothered by nausea?  
       The word “sickness”was replaced by “nausea” 
        

      All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                       (1)                       (2)                   (3)               (4) 
34. Over the past two weeks, how often have you been worried about bloody stools?  
      All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                       (1)                        (2)                 (3)                (4) 

35. Over the past two weeks, how often have you been bothered by heartburn?  
      All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                      (1)                          (2)                 (3)               (4) 
36. Over the past two weeks, how often have you been bothered by involuntary fecal elimination?  
      All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never 
            (0)                   (1)                          (2)                 (3)                (4) 
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The Adverbs of frequency: “sometimes”,  “Hardly ever”, “somehow” and “a lot were 

considered respectively similar to “now and then”, “rarely”, “somewhat” and “much”, 

when compared with the original questionnaire as synonyms under linguistic similarity.  

When translated into portuguese – Brazil, the adverbs are close to the original version of 

the questionnaire. 

 

All replaced terms and expressions were adopted after contacting the translator. 

 

 

There were no major translation issues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
ANEXO 16 – Aprovação da Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ para a Fase 3 
do processo de tradução e adaptação cultural do instrumento GIQLI 
 
 

 

On Sep 5, 2019, at 11:57 AM, Lavazais, Lyra <Lyra.Lavazais@mapi-trust.org> wrote: 

 
Hello Karin, 
  

Thank you for sending the backward translation report and certificate. We look forward to receiving 
the final versions. 
  

  
Best regards, 
  
Lyra Lavazais 
Client Services Associate, II, MRT 
  
  
Tel: +1 859-551-4743 
lyra.lavazais@mapi-trust.org 

www.mapi-trust.org, https://eprovide.mapi-trust.org/ 
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ANEXO 18 – Relatório 3 enviado a Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ 

 

PHASE 3: PATIENT TESTING – COGNITIVE INTERVIEWS 
 
       After Phase 2, the translated questionnaire (GIQLI) were tested on the target 
population, consisting of patients from the gastroenterology ambulatory care  from 
Hospital Sao Paulo – Sao Paulo – Brazil. 
 
       The questionnaire was tested to determine language acceptability and 
comprehension.   
 
         The subjects recruited for the testing were native speakers from the target 
language. 
 
Interviewing method: 
 
- Tests were performed through individual interviews by the coordinator Karin Romano 

Posegger, in a quiet separate consultation office in the ambulatory. 

 
- All the participants were over 18 years old and signed an Informed Consent Form. 

 
- The participants were inquired whether they had any difficulty in interpreting or 

understanding the questionnaires. It was asked participants to propose alternatives to all 

words or expressions not understood or well interpreted.  

 
- Language translation and cross-cultural tests were performed as follows: 

 
            GIQLI –       Pilot test (n = 5)   

                                 Patients (n = 20) 

                              Total (N = 25) 
           Population  Mean Age – 53.0 (Years) 
   
 
      The third version of the questionnaire was based on patients’ 
comprehension, interpretation, alternatives, and suggestions proposed. A final 
decision was made after a meeting with the coordinator of this work,  two 
gastroenterologists and one psychologist (Fluent in Portuguese – Brazil, and 
English) from the Hospital Sao Paulo public ambulatory – from the Federal 
University of Sao Paulo. 
       The two gastroenterologists were chosen based on their ethics  and high 
experience attending patients in the ambulatory, with more than 100 
consultations per day. The psychologist guided the interview approach to the 
patients. 
 
 
 
 



 

 

As more than 50% of the Brazilian population have not concluded their middle 
school education, the school education level of patients was considered an 
important factor.  
          With the intention to construct the appropriate cross-cultural and 
psychometric validation of the questionnaires,  cultural differences and 
linguistic distinction found in the country were considered as well.  
 
 
GIQLI – Difficulties encountered, suggestions proposed and retained in the 
cognitive test, comparing with Version 2 and the original questionnaire: 
 
 
 
      On Patient’s Last name: _______________  Name: _____________  
      Patients’ were confused. Culturaly, in Brazil, it is not used “Last name” and then 
“name”. It is The word “Name” represents “full name”. 
 
 
      Questions presenting issues: 
 

(Original) 1 – Over the past 2 weeks, how often have you had abdominal pain?  
(Version 2) 1 – Over the past 2 weeks, how often have you had abdominal pain? 
 
Cognitive test result: 
 
 1 – Over the past 2 weeks, how often have you had belly pain? 
 
 It was suggested by patients to replace the word abdominal by Belly 
 The word “Belly” was considered appropriate and easy to be understood.  
 

 
 

(Original)  2 - Over the past 2 weeks, how often have you been bothered by a feeling of 

fullness in   the upper abdomen?   

(Version 2) 2 - Over the past 2 weeks, have you felt stuffed in the upper abdomen? 

Cognitive test result: 
 
2 – Over the past two weeks, have you felt stuffed (full) in the stomach? 
 
It was suggested a second synonym for the word stuffed (full). 
Upper abdomen was considered: Stomach 

 

(Original) 3 - Over the past 2 weeks, how often have you felt bothered by bloating or 

the sensation of having too much gas in the abdomen?   



 

 

(Version 2) 3 - the past two weeks, have you felt bloating (a feeling of too much gas in 

the abdomen)? 
 
Cognitive test result: 

 

3 -  Over the past two weeks, have you felt bloating ( a feeling of too much gas in the 
belly)? 

 

It was suggested by the patients to replace the word abdomen by Belly 

 

 
 

(Original) 6 - Over the past 2 weeks, how often have you noticed unusual stomach or 

bowel noises? 

(Version 2) 6 - Over the past two weeks, how often have you noticed unusual sounds 

in the stomach   or intestine? 
 
Cognitive test result: 

 

6 -  Over the past two weeks, have you noticed unusual noises in the stomach or 
intestine? 

 

The word sound was replaced by noises 

 

 

(Original) 9 - How often have you had to refrain from eating the food you love due to 

your illness?  

(Version 2) 9 - How often have you had to restrict the foods you love because of your 

disease?  

Cognitive test result: 

9 - How often have you stopped eating foods you love because of your disease?  

The word restrict was replaced by stopped eating 

 

(Original) 15 - Over the past 2 weeks, how often have you felt tired or weary?  

(Version 2) 15 - Over the past two weeks, how often have you felt tired or fatigued? 

Cognitive test result: 

15 - Over the past two weeks, how often have you felt tired? or fatigued?  

44% of patients suggested the word fatigued to be removed from the question due to 



 

 

its similarity with the word tired. 15% of patients did not understand the meaning of 

the word fatigue. It was considered the indication of removing the word fatigue from 

the question. 

(Original) 24 - Over the past 2 weeks, have you felt very restricted by the medical 

treatment?   

(Version 2) 24 - Over the past two weeks, have you felt very restricted by the medical 

treatment? 

Cognitive test result: 

24 - Over the past two weeks, have you felt very limited by the medical treatment? 

The word restricted was replaced by limited. 

 

(Original) 34 - Over the past 2 weeks, how often have you been alarmed by blood in 

your stool?  

(Version 2) 34 - Over the past two weeks, how often have you been worried about 

bloody stools? 

Cognitive test result: 
 

34 - Over the past two weeks, how often have you been scared about bloody stools? 

 

Patients suggested the term worry to be replaced by scared. Patients addressed the 

importance and seriousness of having bloody stools.  

 

(Original) 36 - Over the past 2 weeks, how often have you been bothered by 

involuntary bowel movements?  

(Version 2) 36 - Over the past two weeks, how often have you been bothered by 

involuntary fecal elimination? 

 

 

 

 

 

Cognitive test result: 
 



 

 

36 - Over the past two weeks, how often have you been bothered by the lack of control 

to hold stools?  

Patients were confused about the word “involuntary”. After a brief explanation, 36% of 
patients suggested “the lack of  control to hold stools”. 
 

 

Observations: All the adverbs of frequency were well understood. There were no 

questions or doubts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 19 - Aprovação da Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ para a Fase 4 
do processo de validação linguística do instrumento GIQLI português – Brasil 



 

 

 
 

Lavazais, Lyra 
 

Tue, Mar 03, 

9:34 PM 

   

 

to me, Kelly, Alexandra 
  

 

Hello Karin, 
  
I’m sorry everyone’s been so busy these last few months. We are trying to do our very best to 

answer each one’s urgent needs. 
  
Thank you for sending the Cognitive Interviews report. Can you please now send us the final version 

in Word and pdf formats with the final translation certificate? 

  
Best regards, 

  
Lyra Lavazais 
Client Services Associate, II, MRT 

  
Tel: +1 859-551-4743 
lyra.lavazais@mapi-trust.org 

www.mapi-trust.org, https://eprovide.mapi-trust.org/ 
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ANEXO 21 – Certificado de revisão semântica e gramatical 
 

 

 
 
 



 

 

 
ANEXO 22 – Versão 4 (final) do instrumento GIQLI português – Brasil  
 
 
 

Gastrointestinal Quality of Life index (GIQLI) 
Origem : Original 

Propósito: Desenvolver um questionário abrangente com um conjunto de questões centrais aplicáveis a qualquer 

paciente com doença gastrointestinal, além de questões específicas associadas a outros órgãos. 

População: Pacientes adultos com doenças gastrointestinais 

Aplicação:  

Avaliador:  Autoaplicado 

Tempo necessário: 

Treinamento: nenhum 

Pontuação: Pontuado pela escala de Likert de 5 pontos, somados para obtenção do resultado do GIQLI. 

 

 

 

Descrição: Escala multidimensional com 36 itens abrangendo sintomas,  disfunções físicas, emocionais e sociais 

relativas a doenças gastrointestinais ou seus tratamentos. 

Abrangência: Clínica e pesquisa. 

Confiabilidade:  demonstra alto nível de confiabilidade e consistência interna. 

Validade: mostra validade. 

Responsividade:  demonstra responsividade. 

Pontos Fortes: O GIQLI é uma ferramenta válida, apropriada e potencialmente útil para avaliar a qualidade de 

vida relativa à saúde, em estudos clínicos de pacientes com doenças gastrointestinais, e em tratamento clínico 

diário.   

Pontos Fracos: 
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ANEXO 23 -  Relatório 4 enviado a Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ 

 

 

 
PHASE 4: PROOFREADING REPORT 
 
      
After Phase 3, the translated questionnaire (GIQLI) was submitted to be proofread by 
a PhD Professor in Portuguese/Brazil Language Arts, whose native language is the 
target language (Portuguese/Brazil).  
 
Methods: 
 
It was evaluated and corrected all typing, spelling and grammatical mistakes.  
 
    
Results: 
 
After a final meeting, it was suggested the following last adaptations: 
 
 
1. Over the past 2 (two) weeks, how often have you felt belly pain? 

- Replacing the verb had by felt.  
 
     20. To what extent have you lost your vitality due to your illness? 
      -    Replacing the adjective willingness by vitality. 
 
No other issues were found. 
 
All necessary corrections were concluded according to portuguese – brazilian 
grammatical rules and language requirements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 24 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
Universidade Federal de São Paulo      

Campus São Paulo 

Unidade Universitária Hospital São Paulo 

Departamento de Cirurgia 

Rua Botucatú, 572 – 2º andar – Vila Clementino – São Paulo / SP 

Telefone: (11) 5571-1062 – e-mail: departamento.cirurgia@unifesp.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título do Projeto de Pesquisa: Tradução, adaptação transcultural e validação para o idioma português (Brasil) do instrumento: 

Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI). 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Marcelo Moura Linhares 

Local onde será realizada a pesquisa: Ambulatório Hospital São Paulo 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa acima especificada. O convite está sendo feito a você porque 

nossa equipe está traduzindo e validando um questionário para ajudar a avaliar a qualidade de vida dos pacientes com distúrbios e problemas 

gastrointestinais. Sua contribuição é importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. 

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você entenda porque esta pesquisa está sendo realizada, todos os procedimentos 

envolvidos, os possíveis benefícios, riscos e desconfortos que serão descritos e explicados abaixo. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir 

de participar. Em todos esses casos você não será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma. Caso você esteja em 

tratamento, sua decisão não resultará na perda de benefícios ou tratamento médico para o qual estava designado.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável e com os demais pesquisadores deste 

estudo:  

Prof. Dr. Marcelo Moura Linhares, nos telefones: (11) 5571-1062, no celular: (11) 98126-1188, e e-mail: mlinhares@unifesp.br; 

Profa. Karin Romano Posegger, nos telefones: (11) 5571-1062, no celular: (11) 98432-3133, e e-mail: romano.karin@unifesp.br; 

Dr. Rafael L. Melillo, nos telefones: (11) 5571-1062, no celular: (11) 98571-0344, e e-mail: rmelillo@uol.com.br; 

Dra. Luciana Silva, nos telefones: (11) 5571-1062, no celular: (11) 98777-4600, e e-mail: luciana54.silva@yahoo.com.br; 

Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. 

O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando 

garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre 

seus direitos como participante deste estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila 

Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo 

e-mail cep@unifesp.br.  

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de 

pesquisa terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados apenas 

para esta pesquisa.  

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá 

rubricar todas as páginas e assinar ao final deste documento elaborado em duas vias. Cada via também será rubricada em todas as páginas 

e assinada pelo pesquisador responsável, devendo uma via ficar com você, para que possa consultá-la sempre que necessário. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA 

✔ Justificativa para realização da pesquisa: com a tradução e adaptação cultural para o idioma português (Brasil) e validação do 

instrumento GIQLI, pretende-se avaliar a qualidade de vida do paciente que faz, ou fez uso de medicamentos e / ou passou por intervenções 

cirúrgicas para o tratamento de doenças ou distúrbios gastrointestinais. Desta forma, podemos identificar e mensurar; através de um 

questionário específico; os riscos e benefícios dos tratamentos e intervenções aplicadas, e seus impactos na qualidade de vida do paciente.  

✔ Objetivos da pesquisa: traduzir, adaptar culturalmente e validar para o idioma português (Brasil) o questionário: Gastrointestinal Quality 

of Life Index (GIQLI). 

✔ População da pesquisa: pacientes com doenças ou distúrbios gastrointestinais, maiores de 18 anos, assistidos no ambulatório do 

hospital São Paulo, e que concordem em participar deste estudo, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Estes deverão ser 

nativos no idioma português (Brasil), e devem demonstrar capacidade cognitiva para compreender e responder o questionário; 

✔ Procedimentos aos quais será submetido(a): 1 - Avaliar a construção linguística do instrumento de pesquisa ou 2 - Responder as 

perguntas do questionário Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI), previamente traduzido para o idioma português (Brasil). Os pacientes 

passarão por três entrevistas para responder ao mesmo questionário em três intervalos de tempo (primeira entrevista, segunda entrevista 

duas semanas depois, e terceira entrevista quatro semanas após a primeira entrevista);  
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✔ Riscos em participar da pesquisa: poderá ocorrer constrangimento e cansaço mental ao responder às perguntas. Caso isso ocorra, 

caberá ao paciente determinar se deseja ou não continuar a responder às perguntas. Também há risco de quebra de sigilo dos dados, porém 

todos os cuidados serão tomados para assegurar que isso não ocorra; 

✔ Benefícios em participar da pesquisa: Com o avanço nos conhecimentos, este estudo visa contribuir com a sociedade, oferecendo uma 

avaliação global sobre os fatores associados ao impacto das doenças e distúrbios gastrointestinais, assim como seus tratamentos, na 

qualidade de vida dos pacientes; 

✔ Forma de acompanhamento do tratamento: Os pacientes passarão por três entrevistas para responder ao mesmo questionário em três 

intervalos de tempo (primeira entrevista, segunda entrevista duas semanas depois, e terceira entrevista quatro semanas após a primeira 

entrevista). Todas as respostas dos questionários serão armazenadas em um banco de dados. Há o risco de quebra de sigilo dos dados, porém 

todos os cuidados serão tomados para assegurar que isso não ocorra;  

✔ Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados de forma anonimizada, com privacidade e 

confidencialidade. As informações pessoais dos pacientes não serão divulgadas. Estes dados ficarão sob responsabilidade do pesquisador 

principal;  

✔ Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: caso o paciente solicite, este terá direito aos resultados parciais ou finais desta 

pesquisa; 

✔ Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não envolve custos, tampouco compensações financeiras. 

O presente estudo também não apresentará custos para convênios de saúde; 

✔ Danos e indenizações: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal durante ou após os procedimentos aos quais o Sr. (Sra.) será 

submetido(a), lhe será garantido o direito a tratamento imediato e gratuito na Instituição, não excluindo a possibilidade de indenização 

determinada por lei, se o dano for decorrente da pesquisa. 

Consentimento do participante  

Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como voluntário(a) de pesquisa. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, que li ou foram lidos para mim, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu posso me recusar a 

participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. 

Autorizo a divulgação dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo minha identidade. Informo que recebi uma via deste documento 

com todas as páginas rubricadas e assinadas por mim e pelo Pesquisador Responsável. 

 

Nome do(a) participante:_________________________________________________________________  

Endereço;___________________________________________________________________________ 

RG:_____________________; CPF: _________________  

Assinatura: _______________________________________ local e data:________________________ 

 

Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido deste participante (ou representante legal) para 

a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos.  

 

Nome do Pesquisador: ___________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

 

Nome do auxiliar de pesquisa/testemunha (Se houver): _______________________________________ 

Assinatura: _________________________________________ Local/data:_______________________ 

 

Espaço para impressão digital:  

 

 

 

 

 
Assinatura Datiloscópica (se não alfabetizado) 

Presenciei a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do participante. 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores) 

 

Nome: _______________________________________; Assinatura: ___________________________ 

 



 

 

 
 
ANEXO 25 – Questionário Sócio-Demográfico e Clínico 
 
 
 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO CLÍNICO 

 1. Data de nascimento:      /      /     2. Idade: 

3. Sexo:                                                    

1⬜ Masculino  2 ⬜Feminino 

4. Procedência:  

1⬜ SP Capital 2⬜ Estado de SP 3⬜ Outros  

5. Raça: 

1⬜ Branco 2⬜ Oriental 3⬜ Pardo 4 ⬜ Negro  

6. Número de dependentes: 

1⬜ nenhum 2⬜ um 3⬜ dois 4⬜ três ou mais 

7. Estado civil:  

1⬜ Solteiro 2⬜ Casado 3⬜ Divorciado/Separado 4⬜ Viúvo         
5⬜ Vive com companheiro  

8. Religião: 

1⬜ Católico 2⬜ Evangélico 3⬜ Espírita 4 ⬜ 

Cultos Afro-Brasileiros 5⬜ Ateu 6⬜ Outros 

9. Grau de instrução: 

1⬜ 1°grau incompleto   2⬜ 1°grau completo   3⬜ 2°grau 
incompleto 4⬜ 2° grau completo 5⬜ Superior incompleto 6⬜ 
Superior completo 7⬜ Não alfabetizado  

10. Atuação profissional: 

1⬜ Autônomo             2⬜ Empregado 

3⬜ Desempregado      4⬜ Trabalho voluntário       

5⬜ Do lar                    6⬜ Aposentado  

 

 11. Hipertensão  

1⬜ Sim  2 ⬜Não                                  

12. Diabetes 

1⬜ Sim  2 ⬜Não                                  

 13. Fumante                                                    

1⬜ Nunca  2 ⬜No passado  3⬜ Atualmente                                  

 14. Dependência alcoólica 

1⬜ Nunca  2 ⬜No passado 3⬜ Atualmente                                  

 15. Pratica atividade física: 

1⬜ Frequente  2 ⬜Moderada  3⬜ Não pratica                                  

 16. Sofre de depressão 

1⬜ Sim  2 ⬜Não                   

 17. Sofre de ansiedade 

1⬜ Sim  2 ⬜Não                                  

 18. Passou por cirurgia bariátrica 

1⬜ Sim  2 ⬜Não                                  

  

19. Faz tratamento para controle de Colesterol  

1⬜ Sim  2 ⬜Não                                  

 20. Problemas cardíacos 

1⬜ Sim  2 ⬜Não   

Se sim, qual?                                

 21. Data da retirada da vesícula  

 

 22. já passou por alguma outra cirurgia?  

1⬜ Sim  2 ⬜Não   

Se sim, quais? 

23. Possui alguma doença? 

1⬜ Sim  2 ⬜Não   

Se sim, qual? 

24. Faz algum tipo de tratamento médico? 

1⬜ Sim  2 ⬜Não   

Se sim, qual? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ANEXO 26 – Versão brasileira do questionário de qualidade de vida SF-36 
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	Um instrumento confiável, desenvolvido especificamente para avaliar a QV de pacientes com doenças e distúrbios gastrointestinais, avaliando os sintomas genéricos e específicos, assim como, o bem-estar físico e mental, é fundamental para ajudar os prof...
	Desenvolvido originalmente em alemão por Eypasch et al. (1995), o Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI), é um questionário com 36 itens, auto-aplicável, de fácil compreensão, dividido em cinco domínios, contendo questões que avaliam o bem-est...
	Infelizmente, existem poucos instrumentos disponíveis, traduzidos e validados para o português – Brasil, para avaliar a QV de pacientes com diagnóstico de doenças ou distúrbios gastrointestinais. Durante a realização deste estudo, os instrumentos disp...
	Segundo os registros do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), as doenças gastrointestinais têm apresentado o maior número de pedidos de afastamento do trabalho. Doenças como apendicite, colelitíase, refluxo gastroesofágico e dispepsia têm sido f...
	Diante desse cenário, acreditamos ser necessário comparar e compreender o impacto das doenças gastrointestinais na vida dos pacientes, cujo tratamento envolve a mudança de hábitos de vida e acompanhamento médico desses pacientes através da aplicação d...
	Embora seja um processo trabalhoso, a tradução, adaptação cultural e validação de um instrumento previamente validado em outras culturas, viabiliza comparações entre diferentes amostras e resultados a partir da mesma perspectiva teórica e metodológica...
	2. OBJETIVO
	Este estudo tem como objetivo realizar a validação linguística e psicométrica de uma versão em português - Brasil do questionário Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI).
	.
	3. REVISÃO DA LITERATURA
	Em todo o mundo tem crescido o interesse em estudos baseados em instrumentos que possam ajudar a mensurar a qualidade de vida associada à métodos de prevenção, cura e tratamento de doenças, melhora funcional e bem-estar, concordância entre redução de ...
	3.1 Processo de tradução e validação linguística
	Consta em documentos datados com mais de três mil anos antes de Cristo, que a interpretação simultânea já era praticada no Egito antigo e no Império Romano. No início da era Mesopotâmica, por volta de dois mil anos antes de Cristo, o poema Sumério Gil...
	Entretanto, com o desenvolvimento de textos religiosos e teorias espirituais, por volta de 300 anos antes de Cristo, 70 sábios se reuniram para realizar uma das maiores traduções literárias de todos os tempos.  Denominada Septuaginta, a primeira tradu...
	Embora não reconhecido por muitos, o processo de tradução de um instrumento de pesquisa é considerado o momento mais crítico diante dos demais processos de validação. A qualidade da tradução e comparação dos resultados devem levar em consideração os a...
	3.1.1 Tradução
	Um dos métodos de realização da adaptação transcultural mais conhecido é o da Tradução Reversa, onde a tradução inicial de um instrumento deve ser realizada por dois tradutores profissionais independentes e bilíngues. Os tradutores profissionais devem...
	Essa metodologia permite evitar vieses na tradução preliminar, possibilitando a comparação entre versões traduzidas e o instrumento original, promovendo um melhor controle de qualidade quanto a precisão da tradução e conteúdo.(34,43)
	3.1.2 Retrotradução
	Também conhecida como Back-translation, o processo de retrotradução é considerado um processo adicional de controle da tradução.(43)
	Após avaliação das traduções realizadas, em consenso com os tradutores e autores do estudo, uma versão única deve ser constituída no idioma-alvo para ser retrotraduzida por um tradutor profissional nativo no idioma de origem do questionário original,...
	A versão retrotraduzida não deve ser uma interpretação literal da versão original e das versões traduzidas. Ao invés disso, ela deve ser utilizada como uma ferramenta que facilite a identificação de palavras que podem não ser claras quanto à compreens...
	3.1.3 Validação linguística
	Para a avaliar a responsividade do formato e dos itens do instrumento traduzido, um teste piloto preliminar deve ser realizado junto a uma pequena amostra da população alvo. Os indivíduos devem ser questionados verbalmente quanto à compreensão e ao si...
	Este processo permite ao investigador conferir a confiabilidade dos significados com a finalidade de assegurar que não há confusão em relação ao questionário traduzido. Uma versão final deve ser definida pelos autores do estudo, baseada nas sugestões ...
	Os indivíduos recrutados devem ser nativos no idioma alvo e devem fazer parte da população alvo, na qual o questionário será aplicado (exemplo: se o instrumento avalia pacientes diabéticos, a amostra deve consistir em pacientes diabéticos).(35)
	3.2 Validação psicométrica
	A validação psicométrica consiste em medir, através de meios estatísticos, a confiabilidade e validade de construto de um instrumento de pesquisa que avalia conceitos e princípios subjetivos.(44)
	3.2.1 Confiabilidade
	O critério de confiabilidade ou fidedignidade de um instrumento  avalia a qualidade de um método de mensuração que corresponde à observação da precisão de um mesmo fenômeno de interesse. Ou seja, é a capacidade de reproduzir um resultado de forma cons...
	A confiabilidade de um questionário pode ser avaliada através da consistência interna ou homogeneidade e dos fatores de reprodutibilidade (Teste-reteste). Contudo, é importante ressaltar que estimativas de confiabilidade podem variar de acordo com a f...
	●  Consistência Interna
	A Consistência Interna indica se todas as subpartes de um instrumento medem a mesma característica, ou seja, se os resultados são homogêneos e se estes se correlacionam em um mesmo construto. Para que um questionário seja considerado confiável e aprop...
	A maioria dos estudos avalia a Consistência Interna de um instrumento por meio do Coeficiente Alpha de Cronbach. Esta medida reflete o grau de covariância entre os itens de uma escala. Alguns estudos consideram valores superiores a 0,70 ideais para co...
	● Reprodutibilidade (teste-reteste)
	A estabilidade de um instrumento é medida através da reprodutibilidade ou similaridade de resultados obtidos em momentos distintos, quando aplicados em uma mesma população de estudo. Esse método, também conhecido como Teste-reteste, requer que os esco...
	A confiabilidade do Teste-reteste tende a diminuir à medida que o tempo de reaplicação do teste é prolongado. Para que as medições influenciem minimamente na interpretação da confiabilidade, considera-se adequado um intervalo de tempo de 10 a 14 dias...
	3.2.2 Validade de Construto
	A validade de construto mede a correlação das pontuações do instrumento a ser validado com os escores de outro instrumento que avalie um construto similar. Esse método permite verificar se o instrumento avaliado está fortemente correlacionado a outras...
	4. MÉTODOS
	4.1 Aspectos Éticos
	O protocolo deste estudo foi aprovado pela Coordenadoria de Ensino e Pesquisa do Hospital São Paulo – Hospital Universitário da UNIFESP (CoEP do HSP–HU/UNIFESP: 525/2019) (Anexo 1), registrado na Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em Pe...
	4.2 Delineamento do processo de adaptação transcultural linguística do instrumento de pesquisa Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI)
	O processo de validação linguística da versão no idioma inglês do Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) (Anexo 3) foi autorizado pela Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ (empresa que representa os direitos autorais dos autores do questionário) e...
	Os processos de tradução e adaptação cultural do questionário foram realizados de acordo com as orientações do autor principal.
	4.2.1 Fase 1: Processo de tradução do instrumento GIQLI do idioma original (IO) em inglês para o idioma-alvo (IA), português – Brasil (forward translation)
	As traduções do questionário do IO para o IA foram produzidas por dois profissionais independentes, brasileiros nativos, bilíngues, com conhecimento e fluência no idioma inglês. Com a intenção de promover a imparcialidade no desenvolvimento linguístic...
	O instrumento original foi enviado aos tradutores via correio eletrônico. O processo de tradução foi de aproximadamente uma semana. Os certificados de tradução e as traduções da fase 1 encontram-se nos Anexos 6, 7, 8 e 9.
	Após uma reunião para a comparação das duas traduções por um comitê multidisciplinar composto por dois gastroenterologistas (M.M.L.) e (C.T.M.), uma psicóloga (T.M.R.) e uma profissional nativa no idioma inglês, bilíngue, fluente em português – Brasil...
	Foi produzido um relatório (Relatório 1) em inglês para a empresa administradora do questionário Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ para descrição do processo de tradução do instrumento GIQLI do IO para o IA, relatando possíveis intercorrências linguíst...
	Após a aprovação do Relatório 1 (Anexo 12), deu-se início ao processo de retrotradução da versão 1 do instrumento GIQLI português – Brasil.
	4.2.2 Fase 2: Processo de retrotradução (backward translation)
	A versão 1 do questionário GIQLI em português – Brasil foi enviada a um tradutor profissional C (TC), nativo no idioma inglês, bilíngue, fluente no idioma português – Brasil, para a tradução do português para inglês. Com o intuito de garantir imparcia...
	A versão retrotraduzida (Anexo 14) foi comparada com a versão original do questionário GIQLI pelo comitê multidisciplinar deste estudo composto por (M.M.L.), (C.T.M.), (T.M.R.) e (K.R.P.).
	Um segundo relatório (Relatório 2) foi elaborado em inglês para a Mapi Research Trust - ePROVIDE ™, abordando as equivalências e expressões linguísticas identificadas no processo de retrotradução e as adaptações adotadas em consenso pelo comitê multid...
	Após análise criteriosa, com a finalidade de identificar inadequações linguísticas no processo de retrotradução, foi elaborada uma versão pré-final (Versão 2) do instrumento GIQLI em português - Brasil, procurando manter as características essenciais ...
	4.2.3 Fase 3: Processo de avaliação cognitiva da Versão 2 do instrumento
	Com o objetivo de determinar se a tradução do instrumento era aceitável, com linguagem apropriada e de simples compreensão pela população alvo, um estudo piloto foi aplicado em cinco pacientes do ambulatório de gastroenterologia cirúrgica da Universid...
	Os participantes avaliaram o questionário quanto ao nível de dificuldade para compreender e interpretar as perguntas. Em caso de dúvida sobre alguma palavra ou termo utilizado, foi pedido ao participante para que propusesse outras alternativas mediant...
	Após a avaliação do construto da Versão 2 do instrumento GIQLI português – Brasil realizada pelos cinco pacientes participantes do estudo piloto, o instrumento Versão 2 foi aplicado em mais 20 pacientes do mesmo serviço ambulatorial.(21,40,41)
	As sugestões dos pacientes relacionadas aos termos e palavras utilizadas na Versão 2 do instrumento GIQLI português – Brasil foram revisadas pelo comitê multidisciplinar deste estudo composto por (M.M.L.), (C.T.M.), (T.M.R.) e (K.R.P.). Após análise, ...
	Um terceiro relatório em inglês (Relatório 3) foi enviado para a empresa administradora do questionário Mapi Research Trust - ePROVIDE™ com o resultado da avaliação cognitiva do estudo, incluindo o número de sujeitos entrevistados, idade, dificuldades...
	Após a aprovação do Relatório 3, deu-se início ao processo de revisão linguística e gramatical da Versão 3 do instrumento GIQLI português – Brasil (Anexo 19 e 20).
	4.2.4 Fase 4: Processo de revisão semântica e gramatical (Proofreading)
	Com a finalidade de evitar erros gramaticais ou de digitação, uma professora Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Fortaleza, e Pós-Doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal do R...
	Um certificado de revisão gramatical (Anexo 21) e a Versão final (Versão 4) do instrumento GIQLI português – Brasil, revisada em reunião multidisciplinar por (M.M.L.), (C.T.M.), (T.M.R.) e (K.R.P.), foram enviados junto com um relatório (Relatório 4) ...
	O fluxograma do processo de tradução e validação linguística do questionário GIQLI do idioma inglês para o português – Brasil, segundo instruções  da  Mapi Research Trust - ePROVIDE ™, pode ser observado na Figura 1.(55)
	Figura 1. Fluxo para validação linguística transcultural do Instrumento Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) do inglês (Idioma original) para o português – Brasil (Idioma-alvo).
	4.3 Delineamento do processo de validação psicométrica do instrumento de pesquisa Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI)
	Após tradução e adaptação cultural, a versão final do instrumento foi testada quanto à confiabilidade entre 30 pacientes e à validade de construto entre os mesmos 30 pacientes juntamente com 33 pacientes adicionais, para um total de 63 pacientes.
	● Reprodutibilidade (Teste–reteste) e Consistência Interna
	A Confiabilidade do questionário com a versão em português - Brasil do GIQLI foi avaliada através dos testes de reprodutibilidade (Teste-reteste) e de Consistência Interna. O instrumento foi aplicado em um grupo de 30 pacientes em diferentes intervalo...
	● Validade de construto
	A validade do construto foi testada, avaliando-se 63 pacientes, que responderam ao questionário GIQLI em português do Brasil e ao SF-36 validado. (56,58) Os 63 pacientes não participaram da adaptação cultural do instrumento.
	O fluxograma representativo do desenho deste estudo, incluindo o processo de validação psicométrica, pode ser observado na Figura 2.
	Figura 2. Fluxo de validação linguística e psicométrica do instrumento GIQLI e suas respectivas amostras dos participantes do estudo.
	4.4 População de estudo e critérios de inclusão e exclusão para validação linguística e psicométrica
	Foram considerados participantes deste estudo pacientes maiores de 18 anos, que fizessem parte do Sistema Único de Saúde (SUS) acompanhados pelo Ambulatório de Gastroenterologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo – EPM, e que assinaram um ...
	Sendo considerado o instrumento GIQLI português – Brasil, como de abordagem genérica e específica para a avaliação linguística, foram entrevistados pacientes com qualquer doença ou distúrbio gastrointestinal.
	Para a avaliação psicométrica, com a finalidade de evitar qualquer viés durante a avaliação do construto e manter a confiabilidade de reprodutibilidade do instrumento, foram recrutados pacientes com diagnóstico de cálculo biliar que foram submetidos à...
	Foram excluídos pacientes com limitações quanto à compreensão do estudo e aos questionários a serem aplicados, assim como pacientes que não aceitaram participar do estudo ou assinar o TCLE.
	4.5 Instrumentos do estudo
	Para avaliar as características demográficas e realizar a validação linguística e psicométrica do questionário Gastrointestinal Quality of Life Index para a população brasileira foram empregados os seguintes instrumentos:
	● Questionário sócio-demográfico e clínico:
	Este questionário avalia questões relacionadas à identificação do paciente (gênero, idade, estado civil, grau de instrução, profissão, renda familiar, dentre outros), além de aspectos psicológicos, tratamento médico e manifestações clínicas existentes...
	● Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI):
	Desenvolvido na Alemanha por Eypash et al.(23) e administrado pela Mapi Research Trust - ePROVIDE ™, o GIQLI é um questionário autoaplicável de 36 itens, divididos em cinco dimensões: bem-estar físico (onze itens), função gastrointestinal (trato-infer...
	Quadro 1. Domínios do instrumento GIQLI com seus respectivos itens
	● Short-Form Health Survey (SF-36)
	O Short-Form Health Survey (SF-36) é um instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida composto por onze questões e 36 itens, divididos em oito dimensões: capacidade funcional (dez itens), aspectos físicos (quatro itens), dor (dois itens), est...
	4.6 Método de aplicação dos instrumentos
	● Validação linguística:
	Respeitando a ordem de chegada dos pacientes com consulta previamente marcada no Ambulatório de Gastroenterologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo – EPM, uma profissional treinada e preparada, nativa no idioma inglês, bilíngue, fluente e...
	Após o aceite do paciente, o teste de compreensão da Versão 2 do instrumento GIQLI foi realizado em entrevistas individuais, em salas reservadas, a fim de  preservar a privacidade dos pacientes, assim como garantir a confiabilidade das respostas.
	Cada pergunta do instrumento foi lida em tom claro e pausado aos pacientes; em seguida, foi pedido que fizessem uma breve análise da construção das perguntas e palavras utilizadas, podendo ou não concordar livremente com os termos empregados.
	● Validação psicométrica
	Devido à pandemia Sars-Cov-19, todas as entrevistas psicométricas foram realizadas usando a plataforma Google Forms após explicar os objetivos do estudo aos pacientes por telefone, respeitando o desenho do estudo.
	Os nomes dos pacientes, assim como números de telefones, foram fornecidos pelas secretárias do ambulatório, por meio do sistema de informática integrado.
	Os telefonemas aos pacientes foram realizados por entrevistadores treinados e preparados para explicar o processo de uso da plataforma Google Forms. Estando de acordo em participar do estudo, os pacientes receberam um e-mail ou uma mensagem via aplica...
	Em caso de dúvidas, os pacientes foram informados que poderiam entrar em contato com os entrevistadores por telefone.
	4.7 Teste estatístico
	A análise foi realizada por meio do SPSS - Statistical Package for the Social Sciences (v25.0).
	A consistência interna do questionário GIQLI em português - Brasil foi calculada usando o alfa de Cronbach. Os valores de consistência interna foram classificados como: ruim (0–0,21), razoável (0,21–0,40), moderado (0,41–0,60), adequado (0,61–0,80) e ...
	Para a reprodutibilidade do instrumento, foi utilizado o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI). Os valores do Coeficiente de Correlação Intraclasse foram classificados como: ruim (<0,4), razoável (0,4–0,6), bom (0,6–0,75) e excelente (0,75–1,0)....
	A correlação de Spearman foi utilizada para verificar a versão em português do GIQLI e a correlação dos domínios do SF-36. Valores de p <0,05 foram considerados estatisticamente significantes.
	Como o objetivo da adaptação cultural foi avaliar a tradução, interpretação e compreensão do questionário na língua portuguesa - Brasil, os 25 pacientes que participaram da adaptação cultural não foram incluídos na análise estatística.
	5. RESULTADOS
	5.1 Amostra
	A versão em português do Brasil do questionário do Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) foi aplicada em uma amostra de conveniência de pacientes (n = 88) de ambos os sexos. Nenhum paciente se recusou a participar.
	A maioria dos pacientes era do sexo feminino 87,5% (n = 77), enquanto 12,5% (n = 11) eram do sexo masculino. Houve predomínio da cor da pele branca em 64,8% (n = 57) dos pacientes participantes do estudo. Quanto ao estado civil e grau de instrução, 54...
	A renda familiar predominante foi de ≥ 4 salários em 45,5% (n = 40) dos pacientes, com 34,1% (n = 30) empregados regularmente e 29,5% (n = 26) como autônomos.
	A renda familiar predominante foi de ≥ 4 salários em 45,5% (n = 40) dos pacientes, com 34,1% (n = 30) empregados regularmente e 29,5% (n = 26) como autônomos.
	Dos pacientes que sofriam de depressão 15,9% (n = 14), apenas 50,0% (n = 7) faziam uso de algum tipo de tratamento (Tabela 1).
	A média de idade dos participantes foi de 45,1 anos (26 – 80; mediana de 41 anos).
	Todos os pacientes que participaram do processo de validação psicométrica deste estudo 100% (n = 63) passaram pela colecistectomia sem intercorrências.
	Tabela 1 - Descrição sócio-demográfica e clínica das variáveis categóricas do estudo (N=88).
	N: número de indivíduos
	5.2 Tradução e adaptação transcultural
	Durante a avaliação dos pacientes sobre a Versão 2 do instrumento, das 36 questões apresentadas, nove (25%) apresentaram um nível de incompreensão ou não aceite de alguns termos e palavras empregadas.
	As sugestões dos pacientes para determinadas palavras e termos utilizados durante o processo de tradução do questionário, encontram-se no quadro 2. Os termos e palavras substituídas estão em negrito.
	Quadro 2. Avaliação da Versão 2 do GIQLI com as respectivas sugestões dos pacientes
	Após a revisão da avaliação linguística da Versão 2 do instrumento pela equipe multidisciplinar deste estudo, uma versão foi definida, adotando-se as sugestões dos pacientes (Anexo 21).
	Os pacientes não tiveram dúvidas sobre o questionário ou acharam difícil respondê-lo. O tempo médio para a avaliação linguística do questionário foi de 15 minutos.
	5.3 Consistência Interna
	A versão final do GIQLI do português do Brasil para os domínios totais do questionário (n = 63) expressa pelos coeficientes de correlação alfa de Cronbach para consistência interna foi de 0,89, que é considerado excelente.(48) Todos os domínios contri...
	Tabela 2. Consistência interna (Alfa de Chronbach) do questionário GIQLI português–Brasil (n=63)
	GIQLI: Gastrointestinal Quality of Life Index; n: número of patients; DP: Desvio Padrão.
	5.4 Reprodutibilidade (Teste-reteste)
	Conforme a Tabela 3, a confiabilidade do instrumento foi testada em 30 pacientes em três intervalos de tempo diferentes: T0, após 2 e 4 semanas, respectivamente. O instrumento GIQLI português – Brasil foi comparado quanto a reprodutibilidade (Teste-re...
	Tabela 3. Valores da análise de confiabilidade do Teste-reteste (Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI)) do instrumento GIQLI português – Brasil (n=30)
	GIQLI: Gastrointestinal Quality of Life Index; n: número de patients; CCI: Coeficiente de Correlação Intraclasse; IC: Intervalo de Confiança; *p<0,001.
	O questionário GIQLI português - Brasil demonstrou excelente CCI. Os domínios de CCI variaram de 0,918 (intervalo de confiança de 95% (IC) 0,850–0,958; p <0,001) para bem-estar emocional a 0,978 (intervalo de confiança de 95% (IC) 0,959–0,989; p <0,00...
	A comparação das médias (Teste-reteste) das variáveis do GIQLI português – Brasil com a aplicação do instrumento em três diferentes intervalos de tempo: T0 vs T1 vs T2 (n = 30) foi representada através do gráfico de barras (Gráfico 1).
	Gráfico 1.  Representação da comparação dos valores das médias dos 5 Domínios do questionário GIQLI entre os tempos T0 x T1 x T2 (N=30).
	GIQLI: Gastrointestinal Quality of Life Index; N: número de indivíduos; BF: Bem-estar físico; FG (TI): Função gastrointestinal (Trato inferior); BE: Bem-estar emocional; FG (TS): Função gastrointestinal (Trato superior); MA: Meteorismo abdominal; *p<0...
	5.5 Validação do construto
	O GIQLI português - Brasil e o SF-36 demonstraram correlações significantes através da comparação dos resultados entre os escores das variáveis, exceto pela baixa correlação entre o funcionamento social do SF-36 e a variável função gastrointestinal (T...
	Tabela 4 - Resultado do teste de Correlação de Spearman (representado pelo coeficiente rho) para verificar as correlações entre os domínios dos questionários SF36 e GIGLI português – Brasil na amostra total (N=63)
	GIQLI: Gastrointestinal Quality of Life Index; SF-36: Short-form health survey; n: número de pacientes; Correlação do Coeficiente de Spearman (rho); *p<0,05 e  **p<0,01.
	6.     DISCUSSÃO
	6.1 Relevância da pesquisa
	Nas últimas décadas, o uso de instrumentos que avaliam a qualidade de vida relacionada à saúde em pesquisas clínicas, tem aumentado exponencialmente. É possível observar uma maior frequência de utilização de questionários genéricos e específ...
	Entretanto, no Brasil, consideramos que ainda há a necessidade da implementação de ferramentas com maior espectro de mensuração aplicáveis na avaliação do impacto das doenças e distúrbios gastrointestinais na qualidade de vida da população brasileira.
	Quando comparado com os principais instrumentos traduzidos e validados no Brasil, que avaliam a relação das doenças gastrointestinais na qualidade de vida dos pacientes, o GIQLI é o único questionário que abarca dimensões genéricas e específicas avali...
	Com base em nossos resultados, a versão em português do Brasil do Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) demonstrou alta confiabilidade e validade, corroborando com a importância deste instrumento para avaliar o impacto das doenças gastrointes...
	6.2 Discussão do método
	Com a intenção de garantir a qualidade da adaptação cultural do GIQLI para o português-brasileiro, foram seguidas as diretrizes do processo de validação linguística da  Mapi Research Trust - ePROVIDE ™.(55)
	No processo de tradução e retrotradução deste estudo, considerou-se a terminologia linguística adequada para abranger todo o território brasileiro, evitando a adaptação regional restrita. Todos os pacientes consideraram o questionário fácil e rápido ...
	Os resultados psicométricos do GIQLI, versão em português-brasileiro, foram semelhantes aos encontrados nas validações conduzidas por Eypash et al.(23) na versão em inglês do GIQLI e nas versões em sueco, espanhol, chinês de Taiwan e chinês – mandarim...
	6.3 Discussão dos resultados
	A consistência interna para o escore total do Alpha de Cronbach do GIQLI português - Brasil (0,89), mostrado na Tabela 2, demonstrou forte confiabilidade. Este resultado foi comparável às versões de validação em inglês (0,93), sueco e chinês - Taiwan ...
	A avaliação da reprodutibilidade (confiabilidade teste-reteste) através do Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) apresentou resultados gerais excelentes (0,95), bem como em suas cinco variáveis. O escore total do CCI da versão do GIQLI em portug...
	A responsividade longitudinal do instrumento confirmou a capacidade de identificar mudanças clínicas ao longo do tempo. A comparação das médias dos cinco domínios do questionário GIQLI português – Brasil entre os três diferentes intervalos de tempo, m...
	Se as medidas de um instrumento não forem comparáveis, ou seja, se o padrão dos escores não se correlacionarem em pequenos intervalos de tempo dentro de um grupo de indivíduos expostos a um mesmo determinado ambiente, durante o processo de avaliação p...
	Para avaliar a validade de construto, o questionário GIQLI português-brasileiro apresentou correlação de Spearman significativa com as variáveis do SF-36, exceto para a variável funcionamento social do SF-36 e  função gastrointestinal (Trato-inferior)...
	A correlação entre os domínios do GIQLI português-brasileiro e as variáveis do SF-36 foi significante, com exceção dos domínios Aspectos Sociais do SF-36 e Função Gastrointestinal (trato-inferior) (r = 0,211). Nos demais domínios, os escores apresenta...
	Outros questionários relacionados aos sistemas gastrointestinais no Brasil utilizaram o SF-36 para validação, a Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS)(63), e o Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ)(31). Embora ambos os questionários te...
	O desenvolvimento de um questionário, avaliando a qualidade de vida dos pacientes em relação à doenças e distúrbios gastrointestinais, tem sido o objetivo de vários autores.(17) Durante a realização deste estudo, na revisão da literatura, foram en...
	Embora estes instrumentos avaliem o sistema gastrointestinal, eles não contêm questões genéricas e específicas para investigar sintomas relacionados à função do trato gastrointestinal superior, função do trato gastrointestinal inferior, bem-estar emoc...
	O questionário Gastrointestinal Quality of Life Index (GIGLI) foi denominado como um instrumento modular, compreendendo questões específicas e genéricas, incluindo bem-estar emocional e físico, demonstrando confiabilidade psicométrica robusta para ava...
	O instrumento foi considerado confiável por outros autores para melhor investigar os sintomas físicos e emocionais que possam estar relacionados à doenças e distúrbios gástricos, como neoplasia gastrointestinal, cálculos biliares, refluxo gastroesofág...
	6.4 Considerações Finais
	Por não termos conduzido as entrevistas pessoalmente durante o processo de avaliação psicométrica dos instrumentos devido à pandemia causada pelo Sars-Cov-19, consideramos a possibilidade de ocorrência de um viés no desenho deste estudo.
	Embora os questionários utilizados neste estudo sejam auto-aplicáveis, já iniciamos uma nova investigação que pretende repetir as avaliações presencialmente com a finalidade de compararmos os resultados com o presente estudo.
	Com resultados relevantes de reprodutibilidade (teste-reteste) e validade de construto, o questionário GIQLI português-Brasil está agora disponível para ser usado para medir o impacto de doenças e distúrbios gastrointestinais na qualidade de vida da p...
	7. CONCLUSÃO
	O instrumento GIQLI teve sua validação linguística realizada através do processo de tradução e validação cognitiva determinado pela Mapi Research Trust - ePROVIDE ™.
	A validação psicométrica do instrumento foi realizada apresentando excelentes resultados de confiabilidade através dos testes de consistência interna e reprodutibilidade (teste-reteste), assim, como, de construto através da comparação de suas variávei...
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	Gastrointestinal Quality of Life index (GIQLI)
	Origem : Original
	Propósito: Desenvolver um questionário abrangente com um conjunto de questões centrais aplicáveis a qualquer paciente com doença gastrointestinal e várias questões específicas a outros órgãos.
	População: Pacientes adultos com doenças gastrointestinais
	Aplicação:
	Julgador:  Auto-aplicado
	Tempo necessário:
	Treinamento: nenhum
	Pontuação: Pontuado pela escala de Likert de 5 pontos, somados para obtenção do resultado do GIQLI.
	Descrição: Escala multidimensional com 36 itens abrangendo sintomas, e disfunções físicas, emocionais e sociais relativas a doenças gastrointestinais ou seus tratamentos.
	Abrangência: Clínica e pesquisa.
	Confiabilidade: mostra alto nível de confiabilidade e consistência interna.
	Validade: mostra validade.
	Responsividade:  demonstra responsividade.
	Pontos Fortes: O GIQLI é uma ferramenta válida, apropriada e potencialmente útil para avaliar a qualidade de vida relativa à saúde, em estudos clínicos de pacientes com doenças gastrointestinais e em tratamento clínico diário.
	Pontos Fracos:
	Bibliografia:
	Maartense S, Dunker MS, Slors JF, Cuesta MA, Gouma DJ, van Deventer SJ, van Bodegraven AA, Bemelman WA. -  Hand-assisted laparoscopic versus open restorative procotocolectomy with ileal pouch anastomosis: a randomized trial. Annals of Surgery. 2004; 2...
	Planells Roig M, Bueno LLedo J,  Sanahija Santafe A, Garcia Espinosa R. - Quality of life (GIQLI) and laparoscopic cholecystectomy usefulness in patients with gallbladder dysfunction or chronic non-lithiasic biliary pain (chronic acalculous cholecysti...
	Quintana JM, Cabriada J, Lopez de Tejada I, Varona M, Oribe V, Barrios B, Perdigo L, Bilbao A. Translation and validation of the Gastrointestinal Quality of life Index (GIQLI). Revista Espanola de Enfermedas Digestivas, 2001; 93(11): 693-706.
	Kamolz T, Bammer T, Pasiut M, Pointner R - [Health-related and disease-specific quality of life assessment after laparoscopic repeated fundoplication} Chirurg. 2000; 71(6): 707-11
	Van Dijkum EJ, TerweeCB, oosterveld P, Van DFer Meulen JH, Gouma DJ, De Haes JC - Validation of the Gastrointestinal quality of life Index for patients with potentially operable periampullary carcinoma. British Journal of Surgery. 2000; 87(1): 110-5
	Sailer M, Bussen D, Debus ES, Fuchs KH, Thiede A. - Quality of life in patients with benign anorectal disorders. British Journal of Surgery. 1998; 85(12): 1716-9.
	ANEXO 11 – Relatório 1 enviado a Mapi Research Trust - ePROVIDE ™
	From: Karin Romano <romano.karin@gmail.com> Sent: Sunday, June 23, 2019 11:58 AM To: Epstein, Kelly <Kelly.Epstein@mapi-trust.org> Cc: Lavazais, Lyra <Lyra.Lavazais@mapi-trust.org> Subject: Re: Automatic reply: ePROVIDE™: Request #191214_GIQLI_English...
	Forward Translation Report – Phase 1 (GIQLI)
	The translations were produced as follows:
	- Recruited translators: Two independent professional translators, native target language speakers.
	For better accuracy, and to avoid possible biases on the translation process, it was chosen:
	Translator 1: EXPERT expert in medical terminology.
	Translator 2: NOT in medical terminology.
	- Translations: from the source language (English) to the target language (Portuguese – Brazil)
	Translation particular issues:
	The questionnaire had some words and expressions considered not colloquial and easy to understand by the target population, they might cause possible misinterpretation problems. After discussion, some translation options were found as appropriate and ...
	Please, consider the following interpretation options:
	GIQLI
	Questions:
	2. Over the past 2 weeks, how often have you been bothered by a feeling of fullness in the upper abdomen?
	Fullness was translated as “being full”
	4. Over the past 2 weeks, how often have you felt bothered by passing wind?
	Passing wind was translated as “excessive gas elimination”
	30. Over the past 2 weeks, how often have you been bothered by urgent bowel movements?
	Urgent bowel movement was translated as “urgent tummy ache”
	31. Over the past 2 weeks, how often have you been bothered by constipation?
	Constipation was translated using a specific Portuguese – Brazilian expression “intestino preso”, which can also be understood as constipation. This term is part of the Portuguese – Brazilian colloquial language and it is considere...
	Version 1 production:
	After a meeting to analyze the translations, the local project coordinators: Karin R. Posegger and Marcelo M. Linhares, agreed on a reconciled Brazilian – Portuguese version (Version 1) for the GIQLI. After Mapi Research Trust and the author approval,...
	Karin R. Posegger, MSc.
	Mobile: +55 11 98432-3133
	E-mail: romano.karin@gmail.com
	ANEXO 12 – Aprovação da Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ para a retrotradução e entrevistas cognitivas
	RE: Automatic reply: ePROVIDE™: Request #191214_GIQLI_English versions RC sent_forward translations
	Hello Karin,
	Thank you!
	Please proceed with the backward translations and cognitive interviews. Please send us back final versions with report.
	Looking forward to hearing from you,
	Best regards,
	Lyra Lavazais Client Services Associate, II, MRT
	Lyra Lavazais Client Services Associate, II, MRT
	Upcoming OoO:
	July 4 (US national holiday)
	July 6-17
	Tel: +1 859-948-3776 lyra.lavazais@mapi-trust.org www.mapi-trust.org, https://eprovide.mapi-trust.org/
	ANEXO 13 -  Certificado de tradução -  Tradutor C (TC)
	ANEXO 14 -  Retrotradução da Versão 1 do instrumento GIQLI em português – Brasil para o idioma inglês
	Gastrointestinal Quality of Life index (GIQLI)
	Origin: Original
	Purpose: Develop a general questionnaire with a set of core questions applicable to any patient with gastrointestinal disease and several other organ-specific questions.
	Population: Adult patients with gastrointestinal diseases
	Application:
	Judge:  Self-applied
	Time required:
	Training: none
	Score: Scored on a 5-point Likert scale, summed to obtain the GIQLI score.
	Description: 36-item multidimensional scale comprising symptoms, and physical, emotional and social disorders related to gastrointestinal diseases or their treatments.
	Scope: Clinical and research.
	Reliability: shows a high-level reliability and internal consistency.
	Validity: shows validity.
	Responsiveness:  shows responsiveness.
	Strengths: GIQLI is a valid, appropriate and potentially useful tool to assess the health-related quality of life in clinical trials of patients with gastrointestinal diseases and under daily clinical treatment.
	Weaknesses:
	Bibliography:
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	ANEXO 15 - Relatório 2 enviado a Mapi Research Trust - ePROVIDE ™
	Backward Translation Report – Phase 2 (GIQLI)
	The backward translation was produced as follows:
	Version 1 of the questionnaire GIQLI was translated back into the source language.
	Recruited translator: professional translator, native speaker of the source language, bilingual in the target language.
	For better accuracy, and to avoid possible biases on the translation process, the translator had no access to the original version of the questionnaire.
	In order to detect any misunderstandings, mistranslations or inaccuracies, the backward translated version of the questionnaire was compared to the original one.
	Backward Translation - translation issues and final decision:
	After comparison, the questionnaire was considered having no major translation issues. The overall backward translated expressions were considered equivalent when compared to the original questionnaire as follows:
	GIQLI Version 1 translated back into the source language:
	(Please, consider the observations)
	Gastrointestinal Quality of Life index (GIQLI)
	Origin: Original
	Purpose: Develop a comprehensive questionnaire with a set of core questions applicable to any patient with gastrointestinal disease and several other organ-specific questions.
	Comprehensive, could be understood as “universal”, “general”.
	Population: Adult patients with gastrointestinal diseases
	Application:
	The word “Application”  was considered similar to “Administration” when translated into Portuguese - Brasil
	Evaluator:  Self-applied
	The word “Rater” from the original questionnaire , was back translated as “Judge”. After contacting the translator, it was defined the word “evaluator”as most appropriate for this translation.
	“Self-applied” in Portuguese – Brasil  was considered similar to “self-administered”
	Time required:
	Training: none
	Score: Scored by the 5-point Likert scale, summed to obtain the GIQLI score.
	Description: 36-item multidimensional scale composing symptoms, and physical, emotional and social disorders related to gastrointestinal diseases or their treatments.
	Comprising , it was considered similar to “composing”. After considering another option, the translator suggested the word “Composing”.
	Scope: Clinical and research.
	The word “Scope” was considered similar to “Coverage”.
	Reliability: shows a high-level reliability and internal consistency.
	Validity: shows validity.
	Responsiveness:  shows responsiveness.
	Strengths: GIQLI is a valid, appropriate and potentially useful tool to assess the health-related quality of life in clinical studies of patients with gastrointestinal diseases and under daily clinical treatment.
	Weaknesses:
	Bibliography:
	Maartense S, Dunker MS, Slors JF, Cuesta MA, Gouma DJ, van Deventer SJ, van Bodegraven AA, Bemelman WA. -  Hand-assisted laparoscopic versus open restorative procotocolectomy with ileal pouch anastomosis: a randomized trial. Annals of Surgery. 2004; 2...
	Planells Roig M, Bueno LLedo J,  Sanahija Santafe A, Garcia Espinosa R. - Quality of life (GIQLI) and laparoscopic cholecystectomy usefulness in patients with gallbladder dysfunction or chronic non-lithiasic biliary pain (chronic acalculous cholecysti...
	Quintana JM, Cabriada J, Lopez de Tejada I, Varona M, Oribe V, Barrios B, Perdigo L, Bilbao A. Translation and validation of the Gastrointestinal Quality of life Index (GIQLI). Revista Espanola de Enfermedas Digestivas, 2001; 93(11): 693-706.
	Kamolz T, Bammer T, Pasiut M, Pointner R - [Health-related and disease-specific quality of life assessment after laparoscopic repeated fundoplication} Chirurg. 2000; 71(6): 707-11
	Van Dijkum EJ, TerweeCB, oosterveld P, Van DFer Meulen JH, Gouma DJ, De Haes JC - Validation of the Gastrointestinal quality of life Index for patients with potentially operable periampullary carcinoma. British Journal of Surgery. 2000; 87(1): 110-5
	Sailer M, Bussen D, Debus ES, Fuchs KH, Thiede A. - Quality of life in patients with benign anorectal disorders. British Journal of Surgery. 1998; 85(12): 1716-9.
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	Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI)
	1. Over the past two weeks, have you had abdominal pain?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                    (1)                        (2)                  (3)                (4)
	2. Over the past two weeks, have you felt stuffed in the upper abdomen?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                   (1)                         (2)                 (3)                (4)
	3. Over the past two weeks, have you felt bloating (a feeling of too much gas in the abdomen)?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)         (1)                        (2)                  (3)                (4)
	4. Over the past two weeks, have you been bothered by excessive gas elimination?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                   (1)                         (2)                 (3)                 (4)
	5. Over the past two weeks, how often have you been bothered by loud burps?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                    (1)                       (2)                  (3)                (4)
	6. Over the past two weeks, how often have you noticed unusual sounds in the stomach or intestine?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                   (1)                           (2)                 (3)                (4)
	7. Over the past two weeks, how often have you been bothered by bowel movements?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                   (1)                          (2)                  (3)                (4)
	8. Over the past two weeks, how often have you felt pleasure eating?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                   (1)                          (2)                (3)                (4)
	9. How often have you had to restrict foods you love because of your disease?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                    (1)                          (2)                 (3)                (4)
	10. Over the past two weeks, how have you coped with daily stresses?
	Very badly                 Badly                Moderately           Well         Very Well
	(0)                             (1)                         (2)                   (3)                (4)
	11. Over the past two weeks, how often have you felt sad for being sick?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                     (1)                         (2)                 (3)                (4)
	12. Over the past two weeks, how often have you been nervous or anxious about your disease?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                     (1)                       (2)                  (3)                (4)
	13. Over the past two weeks, how often have you been satisfied with your overall life?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                    (1)                         (2)                    (3)                (4)
	14. Over the past two weeks, how often have you been frustrated by your disease?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                     (1)                         (2)                    (3)               (4)
	15. Over the past two weeks, how often have you felt tired or fatigued?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                      (1)                         (2)                   (3)               (4)
	16. Over the past two weeks, how often have you not felt well?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                       (1)                         (2)                 (3)               (4)
	17. Over the past week (7 days), how many nights did you wake up at least once during the night?
	Every night          5 to 6 nights                   3 to 4 nights          1 to 2 nights    Never
	(0)                        (1)                                   (2)                         (3)              (4)
	18. To what extent does your disease lead to changes that bother you when it comes to your appearance?
	Extremely              A lot           Somehow     A little      Not at all
	(0)                     (1)                  (2)              (3)              (4)
	19. To what extent has your general physical strength worsened due to your disease?
	Extremely              A lot             Moderately      A little   Not at all
	(0)                     (1)                    (2)                 (3)          (4)
	20. To what extent have you lost your willingness due to your disease?
	The expression “willingness” was considered appropriated
	Extremely             A lot               Moderately      A little   Not at all
	(0)                  (1)                        (2)               (3)          (4)
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	21. To what extent have you felt out of shape due to your disease?
	It was considered as similar as “lost your fitness”
	Extremely            A lot               Moderately     A little      Not at all
	(0)                   (1)                       (2)               (3)             (4)
	22. Over the past two weeks, have you been able to keep your regular daily activities (such as work, school, and housework)?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                     (1)                          (2)                 (3)                 (4)
	23. Over the past two weeks, have you been able to keep your regular recreation activities (such as sports and hobbies)?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                       (1)                        (2)                 (3)                (4)
	24. Over the past two weeks, have you felt very restricted by the medical treatment?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                       (1)                        (2)                 (3)                (4)
	25. To what extent have your personal relationships with people close to you changed due to your disease?
	Extremely              A lot             Moderately     A little    Not at all
	(0)                     (1)                     (2)               (3)            (4)
	26. To what extent has your sex life been limited due to your disease?
	It was considered similar to “impaired”
	Extremely              A lot            Moderately     A little    Not at all
	(0)                      (1)                    (2)               (3)            (4)
	27. Over the past two weeks, have you been bothered by liquid or food regurgitation?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                      (1)                         (2)                (3)                 (4)
	28. Over the past two weeks, how often have you felt bothered by your slow eating?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                      (1)                          (2)                (3)                 (4)
	29. Over the past two weeks, how often have you felt bothered by difficulty in swallowing your food?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                       (1)                          (2)               (3)                 (4)
	30. Over the past two weeks, how often have you been bothered by sudden tummy cramps?
	The term “sudden stomach cramps” was replaced by “sudden tummy cramps”.
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                    (1)                          (2)                (3)                (4)
	31. Over the past two weeks, how often have you been bothered by diarrhea?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                      (1)                         (2)                  (3)                (4)
	32. Over the past two weeks, how often have you been bothered by constipation?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                       (1)                         (2)                  (3)               (4)
	33. Over the past two weeks, how often have you been bothered by nausea?
	The word “sickness”was replaced by “nausea”
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                       (1)                       (2)                   (3)               (4)
	34. Over the past two weeks, how often have you been worried about bloody stools?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                       (1)                        (2)                 (3)                (4)
	35. Over the past two weeks, how often have you been bothered by heartburn?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                      (1)                          (2)                 (3)               (4)
	36. Over the past two weeks, how often have you been bothered by involuntary fecal elimination?
	All the time     Most of the time      Sometimes    Hardly ever      Never
	(0)                   (1)                          (2)                 (3)                (4)
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	The Adverbs of frequency: “sometimes”,  “Hardly ever”, “somehow” and “a lot were considered respectively similar to “now and then”, “rarely”, “somewhat” and “much”, when compared with the original questionnaire as synonyms under linguistic similarity.
	When translated into portuguese – Brazil, the adverbs are close to the original version of the questionnaire.
	All replaced terms and expressions were adopted after contacting the translator.
	There were no major translation issues.
	ANEXO 16 – Aprovação da Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ para a Fase 3 do processo de tradução e adaptação cultural do instrumento GIQLI
	On Sep 5, 2019, at 11:57 AM, Lavazais, Lyra <Lyra.Lavazais@mapi-trust.org> wrote:
	
	Hello Karin,
	Thank you for sending the backward translation report and certificate. We look forward to receiving the final versions.
	Best regards,
	Lyra Lavazais Client Services Associate, II, MRT
	Lyra Lavazais Client Services Associate, II, MRT
	Tel: +1 859-551-4743
	lyra.lavazais@mapi-trust.org www.mapi-trust.org, https://eprovide.mapi-trust.org/
	ANEXO 18 – Relatório 3 enviado a Mapi Research Trust - ePROVIDE ™
	PHASE 3: PATIENT TESTING – COGNITIVE INTERVIEWS
	After Phase 2, the translated questionnaire (GIQLI) were tested on the target population, consisting of patients from the gastroenterology ambulatory care  from Hospital Sao Paulo – Sao Paulo – Brazil.
	The questionnaire was tested to determine language acceptability and comprehension.
	The subjects recruited for the testing were native speakers from the target language.
	Interviewing method:
	- Tests were performed through individual interviews by the coordinator Karin Romano Posegger, in a quiet separate consultation office in the ambulatory.
	- All the participants were over 18 years old and signed an Informed Consent Form.
	- The participants were inquired whether they had any difficulty in interpreting or understanding the questionnaires. It was asked participants to propose alternatives to all words or expressions not understood or well interpreted.
	- Language translation and cross-cultural tests were performed as follows:
	GIQLI –       Pilot test (n = 5)
	Patients (n = 20)
	Total (N = 25)
	Population  Mean Age – 53.0 (Years)
	The third version of the questionnaire was based on patients’ comprehension, interpretation, alternatives, and suggestions proposed. A final decision was made after a meeting with the coordinator of this work,  two gastroenterologists and one ps...
	The two gastroenterologists were chosen based on their ethics  and high experience attending patients in the ambulatory, with more than 100 consultations per day. The psychologist guided the interview approach to the patients.
	As more than 50% of the Brazilian population have not concluded their middle school education, the school education level of patients was considered an important factor.
	With the intention to construct the appropriate cross-cultural and psychometric validation of the questionnaires,  cultural differences and linguistic distinction found in the country were considered as well.
	GIQLI – Difficulties encountered, suggestions proposed and retained in the cognitive test, comparing with Version 2 and the original questionnaire:
	On Patient’s Last name: _______________  Name: _____________
	Patients’ were confused. Culturaly, in Brazil, it is not used “Last name” and then “name”. It is The word “Name” represents “full name”.
	Questions presenting issues:
	(Original) 1 – Over the past 2 weeks, how often have you had abdominal pain?
	(Version 2) 1 – Over the past 2 weeks, how often have you had abdominal pain?
	Cognitive test result:
	1 – Over the past 2 weeks, how often have you had belly pain?
	It was suggested by patients to replace the word abdominal by Belly
	The word “Belly” was considered appropriate and easy to be understood.
	(Original)  2 - Over the past 2 weeks, how often have you been bothered by a feeling of fullness in   the upper abdomen?  
	(Original)  2 - Over the past 2 weeks, how often have you been bothered by a feeling of fullness in   the upper abdomen?  
	(Version 2) 2 - Over the past 2 weeks, have you felt stuffed in the upper abdomen?
	Cognitive test result:
	2 – Over the past two weeks, have you felt stuffed (full) in the stomach?
	It was suggested a second synonym for the word stuffed (full).
	Upper abdomen was considered: Stomach
	(Original) 3 - Over the past 2 weeks, how often have you felt bothered by bloating or the sensation of having too much gas in the abdomen?  
	(Version 2) 3 - the past two weeks, have you felt bloating (a feeling of too much gas in the abdomen)?
	Cognitive test result:
	3 -  Over the past two weeks, have you felt bloating ( a feeling of too much gas in the belly)?
	It was suggested by the patients to replace the word abdomen by Belly
	(Original) 6 - Over the past 2 weeks, how often have you noticed unusual stomach or bowel noises?
	(Version 2) 6 - Over the past two weeks, how often have you noticed unusual sounds in the stomach   or intestine?
	Cognitive test result:
	6 -  Over the past two weeks, have you noticed unusual noises in the stomach or intestine?
	The word sound was replaced by noises
	(Original) 9 - How often have you had to refrain from eating the food you love due to your illness?
	(Version 2) 9 - How often have you had to restrict the foods you love because of your disease? 
	Cognitive test result:
	9 - How often have you stopped eating foods you love because of your disease? 
	The word restrict was replaced by stopped eating
	(Original) 15 - Over the past 2 weeks, how often have you felt tired or weary? 
	(Version 2) 15 - Over the past two weeks, how often have you felt tired or fatigued?
	Cognitive test result:
	15 - Over the past two weeks, how often have you felt tired? or fatigued?
	44% of patients suggested the word fatigued to be removed from the question due to its similarity with the word tired. 15% of patients did not understand the meaning of the word fatigue. It was considered the indication of removing the word fatigue fr...
	(Original) 24 - Over the past 2 weeks, have you felt very restricted by the medical treatment?  
	(Version 2) 24 - Over the past two weeks, have you felt very restricted by the medical treatment?
	Cognitive test result:
	24 - Over the past two weeks, have you felt very limited by the medical treatment?
	The word restricted was replaced by limited.
	(Original) 34 - Over the past 2 weeks, how often have you been alarmed by blood in your stool? 
	(Version 2) 34 - Over the past two weeks, how often have you been worried about bloody stools?
	Cognitive test result:
	34 - Over the past two weeks, how often have you been scared about bloody stools?
	Patients suggested the term worry to be replaced by scared. Patients addressed the importance and seriousness of having bloody stools.
	(Original) 36 - Over the past 2 weeks, how often have you been bothered by involuntary bowel movements?
	(Version 2) 36 - Over the past two weeks, how often have you been bothered by involuntary fecal elimination?
	Cognitive test result:
	36 - Over the past two weeks, how often have you been bothered by the lack of control to hold stools?
	Patients were confused about the word “involuntary”. After a brief explanation, 36% of patients suggested “the lack of  control to hold stools”.
	Observations: All the adverbs of frequency were well understood. There were no questions or doubts.
	ANEXO 19 - Aprovação da Mapi Research Trust - ePROVIDE ™ para a Fase 4 do processo de validação linguística do instrumento GIQLI português – Brasil
	Hello Karin,
	I’m sorry everyone’s been so busy these last few months. We are trying to do our very best to answer each one’s urgent needs.
	Thank you for sending the Cognitive Interviews report. Can you please now send us the final version in Word and pdf formats with the final translation certificate?
	Best regards,
	Lyra Lavazais Client Services Associate, II, MRT
	Lyra Lavazais Client Services Associate, II, MRT
	Tel: +1 859-551-4743
	lyra.lavazais@mapi-trust.org www.mapi-trust.org, https://eprovide.mapi-trust.org/
	ANEXO 21 – Certificado de revisão semântica e gramatical
	ANEXO 22 – Versão 4 (final) do instrumento GIQLI português – Brasil
	Gastrointestinal Quality of Life index (GIQLI)
	Origem : Original
	Propósito: Desenvolver um questionário abrangente com um conjunto de questões centrais aplicáveis a qualquer paciente com doença gastrointestinal, além de questões específicas associadas a outros órgãos.
	População: Pacientes adultos com doenças gastrointestinais
	Aplicação:
	Avaliador:  Autoaplicado
	Tempo necessário:
	Treinamento: nenhum
	Pontuação: Pontuado pela escala de Likert de 5 pontos, somados para obtenção do resultado do GIQLI.
	Descrição: Escala multidimensional com 36 itens abrangendo sintomas,  disfunções físicas, emocionais e sociais relativas a doenças gastrointestinais ou seus tratamentos.
	Abrangência: Clínica e pesquisa.
	Confiabilidade:  demonstra alto nível de confiabilidade e consistência interna.
	Validade: mostra validade.
	Responsividade:  demonstra responsividade.
	Pontos Fortes: O GIQLI é uma ferramenta válida, apropriada e potencialmente útil para avaliar a qualidade de vida relativa à saúde, em estudos clínicos de pacientes com doenças gastrointestinais, e em tratamento clínico diário.
	Pontos Fracos:
	Bibliografia:
	Maartense S, Dunker MS, Slors JF, Cuesta MA, Gouma DJ, van Deventer SJ, van Bodegraven AA, Bemelman WA. -  Hand-assisted laparoscopic versus open restorative procotocolectomy with ileal pouch anastomosis: a randomized trial. Annals of Surgery. 2004; 2...
	Planells Roig M, Bueno LLedo J,  Sanahija Santafe A, Garcia Espinosa R. - Quality of life (GIQLI) and laparoscopic cholecystectomy usefulness in patients with gallbladder dysfunction or chronic non-lithiasic biliary pain (chronic acalculous cholecysti...
	Quintana JM, Cabriada J, Lopez de Tejada I, Varona M, Oribe V, Barrios B, Perdigo L, Bilbao A. Translation and validation of the Gastrointestinal Quality of life Index (GIQLI). Revista Espanola de Enfermedas Digestivas, 2001; 93(11): 693-706.
	Kamolz T, Bammer T, Pasiut M, Pointner R - [Health-related and disease-specific quality of life assessment after laparoscopic repeated fundoplication} Chirurg. 2000; 71(6): 707-11
	Van Dijkum EJ, TerweeCB, oosterveld P, Van DFer Meulen JH, Gouma DJ, De Haes JC - Validation of the Gastrointestinal quality of life Index for patients with potentially operable periampullary carcinoma. British Journal of Surgery. 2000; 87(1): 110-5
	Sailer M, Bussen D, Debus ES, Fuchs KH, Thiede A. - Quality of life in patients with benign anorectal disorders. British Journal of Surgery. 1998; 85(12): 1716-9.
	ANEXO 23 -  Relatório 4 enviado a Mapi Research Trust - ePROVIDE ™
	PHASE 4: PROOFREADING REPORT
	After Phase 3, the translated questionnaire (GIQLI) was submitted to be proofread by a PhD Professor in Portuguese/Brazil Language Arts, whose native language is the target language (Portuguese/Brazil).
	Methods:
	It was evaluated and corrected all typing, spelling and grammatical mistakes.
	Results:
	After a final meeting, it was suggested the following last adaptations:
	1. Over the past 2 (two) weeks, how often have you felt belly pain?
	- Replacing the verb had by felt.
	20. To what extent have you lost your vitality due to your illness?
	-    Replacing the adjective willingness by vitality.
	No other issues were found.
	All necessary corrections were concluded according to portuguese – brazilian grammatical rules and language requirements.
	ANEXO 24 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
	Universidade Federal de São Paulo
	Campus São Paulo
	Unidade Universitária Hospital São Paulo
	Departamento de Cirurgia
	Rua Botucatú, 572 – 2º andar – Vila Clementino – São Paulo / SP
	Telefone: (11) 5571-1062 – e-mail: departamento.cirurgia@unifesp.br
	TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
	Título do Projeto de Pesquisa: Tradução, adaptação transcultural e validação para o idioma português (Brasil) do instrumento: Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI).
	Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Marcelo Moura Linhares
	Local onde será realizada a pesquisa: Ambulatório Hospital São Paulo
	Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa acima especificada. O convite está sendo feito a você porque nossa equipe está traduzindo e validando um questionário para ajudar a avaliar a qualidade de vida dos pacientes co...
	Antes de decidir se você quer participar, é importante que você entenda porque esta pesquisa está sendo realizada, todos os procedimentos envolvidos, os possíveis benefícios, riscos e desconfortos que serão descritos e explicados abaixo.
	A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos você não será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma....
	Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável e com os demais pesquisadores deste estudo:
	Prof. Dr. Marcelo Moura Linhares, nos telefones: (11) 5571-1062, no celular: (11) 98126-1188, e e-mail: mlinhares@unifesp.br;
	Profa. Karin Romano Posegger, nos telefones: (11) 5571-1062, no celular: (11) 98432-3133, e e-mail: romano.karin@unifesp.br;
	Dr. Rafael L. Melillo, nos telefones: (11) 5571-1062, no celular: (11) 98571-0344, e e-mail: rmelillo@uol.com.br;
	Dra. Luciana Silva, nos telefones: (11) 5571-1062, no celular: (11) 98777-4600, e e-mail: luciana54.silva@yahoo.com.br;
	Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres hu...
	Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão uti...
	Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e assinar ao final deste documento elaborado em duas vias. Cada via também será rubrica...
	INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA
	✔ Justificativa para realização da pesquisa: com a tradução e adaptação cultural para o idioma português (Brasil) e validação do instrumento GIQLI, pretende-se avaliar a qualidade de vida do paciente que faz, ou fez uso de medicamentos e / ou passou p...
	✔ Objetivos da pesquisa: traduzir, adaptar culturalmente e validar para o idioma português (Brasil) o questionário: Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI).
	✔ População da pesquisa: pacientes com doenças ou distúrbios gastrointestinais, maiores de 18 anos, assistidos no ambulatório do hospital São Paulo, e que concordem em participar deste estudo, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Es...
	✔ Procedimentos aos quais será submetido(a): 1 - Avaliar a construção linguística do instrumento de pesquisa ou 2 - Responder as perguntas do questionário Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI), previamente traduzido para o idioma português (B...
	✔ Riscos em participar da pesquisa: poderá ocorrer constrangimento e cansaço mental ao responder às perguntas. Caso isso ocorra, caberá ao paciente determinar se deseja ou não continuar a responder às perguntas. Também há risco de quebra de sigilo dos...
	✔ Benefícios em participar da pesquisa: Com o avanço nos conhecimentos, este estudo visa contribuir com a sociedade, oferecendo uma avaliação global sobre os fatores associados ao impacto das doenças e distúrbios gastrointestinais, assim como seus tra...
	✔ Forma de acompanhamento do tratamento: Os pacientes passarão por três entrevistas para responder ao mesmo questionário em três intervalos de tempo (primeira entrevista, segunda entrevista duas semanas depois, e terceira entrevista quatro semanas apó...
	✔ Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados de forma anonimizada, com privacidade e confidencialidade. As informações pessoais dos pacientes não serão divulgadas. Estes dados ficarão sob responsabilidade do p...
	✔ Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: caso o paciente solicite, este terá direito aos resultados parciais ou finais desta pesquisa;
	✔ Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não envolve custos, tampouco compensações financeiras. O presente estudo também não apresentará custos para convênios de saúde;
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