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Resumo  
 
Introdução: A neurofibromatose tipo1 (NF1) é uma doença genética que 

compromete 1: 3000 nascidos vivos, não tem tratamento medicamentoso, e a 

qualidade de vida dos pacientes depende do quadro clínico, psíquico e social. 

Objetivo: Traduzir para o português do Brasil e adaptar culturalmente o 

questionário “Scaling and scoring of the Pediatric Quality of Life Inventory” 

PedsQL Neurofibromatosis” para portadores de NF1 de 5 a 25 anos e seus 

pais/cuidadores. Método: O estudo foi desenvolvido em 4 fases – Tradução para 

português da versão original em inglês.  – Retrotradução para idioma inglês.  – 

Avaliação do resultado por 15 profissionais, médicos e enfermeiros, de várias 

regiões do Brasil – Pré-teste: aplicação do questionário em portadores de NF1. 

As traduções foram analisadas por grupo de especialistas e através do índice de 

validade de conteúdo (IVC) e Kappa. Resultados: A tradução e adaptação 

cultural do questionário PedsQLTM NF1 para pacientes de 5 a 25 anos portadores 

de NF1 foi realizada de forma adequada, segundo IVC (0,75), KAPPA (0,6) e 

opinião do grupo de analistas. Foram necessários pequenos ajustes 

principalmente no questionário dos familiares para facilitar o entendimento, por 

exemplo, a palavra “temer” foi substituída por “tem medo”. Do pré-teste 

participaram 46 familiares com idade variando de 28 a 54 anos, média de 40,6 

anos, mediana de 42 anos e 42 pacientes idade de 5 a 25 anos com média de 

10,5 anos e mediana de 10 anos. 5 pacientes com alteração do comportamento 

(TEA e hiperatividade) não conseguiram responder ao questionário. Conclusão: 

A tradução e adaptação cultural do questionário PedsQLTM NF1 foram etapas 

satisfatoriamente concluídas. 

Palavras chaves: Neurofibromatose tipo 1, Qualidade e vida, criança e 

adolescente. 
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Abstract 

 

Introduction: Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a frequent genetic disease 

without drug treatment, and the quality of life of patients depends on the clinical, 

psychological and social conditions. Objective: Translate into Brazilian 

Portuguese and culturally adapt the “Scaling and scoring of the Pediatric Quality 

of Life Inventory” PedsQL Neurofibromatosis” questionnaire for patients with 

NF1 aged 5 to 25 years and their parents/caregivers. Method: The study was 

developed in 4 phases – Translation into Portuguese. – Back translation to 

English language. – Evaluation of the result by physicians and nurses, from 

several regions of Brazil – Pre-test: application of the questionnaire in patients 

with NF1. The translations were analyzed by experts and through the content 

validity index (CVI) and Kappa. Results: The translation and cultural adaptation 

of the PedsQLTM NF1 questionnaire for patients aged 5 to 25 years with NF1 was 

performed properly, according to IVC (0.75), KAPPA (0.6) and analysts' opinion. 

Adjustments were necessary in the family members' questionnaire to facilitate 

understanding, for example, the word “worrying” was translated into Portuguese 

as “temer” and later replaced by “tem medo”.  The pre-test enrolled 46 family 

members aged between 28 and 54 years, mean age of 40.6 years, median of 42 

years and 42 patients aged between 5 and 25 years, mean of 10.5 years and 

median of 10 years. 5 patients with behavioral changes (autism spectrum 

disorder - ASD - and hyperactivity were unable to respond to the questionnaire. 

Conclusion: The translation and cultural adaptation of the PedsQLTM NF1 

questionnaire were successfully completed. 

 

Keywords: Neurofibromatosis type 1, Quality of life, child and adolescent. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

INTRODUÇÃO  

 

A neurofibromatose tipo1 (NF1) é uma doença genética autossômica 

dominante com penetrância completa.  No Brasil, estima-se que 80.000 pessoas 

sejam portadores de NF1 (Rodrigues et al, 2013). 

 Os pacientes com NF1 apresentam grandes variações fenotípicas que 

abrangem desde casos assintomáticos ou com poucas manifestações clínicas 

até casos graves e debilitantes. A variação fenotípica pode ser progressiva, pois 

muitas das complicações da doença aparecem sucessivamente no paciente, 

com o decorrer do tempo (Friedman 2019; Kang et al, 2019). 

 Geralmente os primeiros sinais são as manchas café com leite na pele, 

que podem ser notadas no primeiro ano de vida e aumentam de número na 

infância. Os neurofibromas ocorrem em 99% dos pacientes e podem ser únicos 

ou múltiplos. Em 50% dos casos, o paciente apresenta neurofibroma plexiforme, 

que pode assumir grandes proporções com implicações estéticas, funcionais, 

causar dor, além da possibilidade de malignização (Ly e Blakeley, 2019). 

As repercussões da doença também recaem sobre o sistema esquelético 

(escoliose, displasia óssea), sistema cardiovascular (hipertensão, estenose 

artéria renal), sistema nervoso central (macrocefalia, epilepsia, autismo, 

dificuldade de concentração), entre outros (Nix et al, 2019).  

Diante do quadro clínico complexo apresentado por pacientes com NF1, 

uma série de problemas físicos, sociais e emocionais podem ser inferidas pela 

equipe de saúde multiprofissional que os assiste. Contudo inferir sobre a 

qualidade de vida desses pacientes exige conhecimentos sobre a doença, as 

expectativas e as demandas individuais. Para isso, é importante o 

desenvolvimento de instrumentos capazes de avaliar a qualidade de vida, 

respeitando as características da doença, concepções, crenças e opiniões dos 

pacientes com NF1 e suas famílias. 

O objetivo deste trabalho é traduzir e realizar a adaptação cultural do 

instrumento: “Scaling and scoring of the Pediatric Quality of Life Inventory” 

PedsQL Neurofibromatosis Module version 3.0 (PedsQL 3.0)” (Anexo 6). Esse 

instrumento multidimensional examina domínios específicos em 18 escalas, 

demonstrando sensibilidade para quantificar o impacto da doença (Nutakki et al, 

2018).    
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Após a validação, esse questionário poderá ser utilizado no Brasil e nos 

permitindo conhecer as necessidades específicas desse grupo de pacientes e, 

assim, desenvolver estratégias de acolhimentos mais abrangentes e efetivas.  

 

Revisão da literatura  

 

Neurofibromatose tipo 1 

 

A Neurofibromatose tipo 1 (NF1) é uma doença autossômica “dominante” 

com penetrância completa, que afeta um a cada 3000-4000 indivíduos, incidindo 

em todas as raças e com correlação idêntica entre os sexos. A NF1 é uma 

doença crônica caracterizada por acentuada variabilidade em sua expressão 

clínica (Friedman, 2019).  

 Na NF1, ocorre a perda funcional do   gene NF1, localizado no 

cromossoma 17q 11.2, que encoda a proteína neurofibromina. Entre as funções 

da neurofibromina, está a inativação da proteína quinase Ras que ativa vias de 

crescimento e divisão celular. A hiperativação do Ras, na ausência ou diminuição 

da atividade da neurofibromina, contribui para formação da NF1 e de diversos 

tumores benignos e malignos. Em aproximadamente 50% dos casos, a NF1 é 

causada por mutações genéticas espontâneas (Garwood et al, 2012; Friedman 

2019; Kang et al, 2019). 

O diagnóstico de NF1 é estabelecido quando um indivíduo não tem um 

dos pais diagnosticado com NF1 e manifesta dois ou mais dos seguintes critérios 

apresentados na Tabela 1. Na revisão dos critérios, para o diagnóstico de NF1 

(Legius et al, 2021), foram adicionados aos critérios oftalmológicos a presença 

de anormalidades na coroide, por causa da alta especificidade e sensibilidade 

dessas alterações na NF1 e pela habilidade de diferenciá-la da síndrome de 

Legius. A presença de variantes genéticas também foi adicionada ao diagnóstico 

da NF1. 
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Tabela 1. Critérios diagnósticos  

Manchas café com 

leite na pele 

Seis ou mais máculas café-com-leite com mais de 

5 mm de maior diâmetro em indivíduos pré-púberes 

e mais de 15 mm de maior diâmetro em pós-

púberes individuosa 

 

Sardas 

 

Sardas na região axilar ou inguinal 

 

Neurofibromas Dois ou mais neurofibromas de qualquer tipo ou um 

neurofibroma plexiforme 

Glioma 

 

Glioma óptico 

Alterações oftálmicas  Dois ou mais nódulos de Lisch da íris identificados 

por exame com lâmpada de fenda ou duas ou mais 

anormalidades coroidais (CAs)—definidas como 

nódulos brilhantes e irregulares imageados por 

tomografia de coerência óptica (OCT)/imagem de 

refletância no infravermelho próximo (NIR);  

Displasia Óssea Uma lesão óssea distinta, como displasia 

esfenoidal, arqueamento anterolateral da tíbia ou 

pseudoartrose de um osso longo  

Alterações genéticas  Uma variante heterozigótica de NF1 patogênica 

com uma fração do alelo variante de 50%, em 

tecido aparentemente normal, como glóbulos 

brancos 

 

 

Algumas manifestações clínicas são muito frequentes em pacientes com 

NF1:  manchas na pele de cor café com leite, efélides em dobras cutâneas, 

principalmente em região inguinal e axilar, nódulos de Lisch (hamartomas 

pigmentados na íris), alterações músculoesqueléticas e neurofibromas cutâneos, 

subcutâneos e plexiformes (Friedman 2019; Kang et al, 2019).  

A escoliose é uma manifestação musculo esquelética   comum    na   NF1, 

podendo estar ou não associada ao neurofibroma plexiforme. As repercussões 
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clínicas dependem da localização e do grau da curvatura da coluna espinal. A 

instabilidade da coluna cervical é uma complicação rara mais grave e exige 

abordagem cirúrgica com equipe experiente (Safaee et al, 2016; Crawford et al, 

2018). 

Os neurofibromas cutâneos ou subcutâneos apresentam limites bem 

definidos, podendo ser focais ou disseminados. Os neurofibromas são, em geral,    

assintomáticos, mas, eventualmente causam prurido e dor. Dependendo da 

localização, número e tamanho, essas lesões podem ainda ter implicações 

estéticas (Friedman, 2019). Por outro lado, os neurofibromas plexiformes 

comprometem difusamente múltiplos fascículos ou ramos de nervos podendo ser 

localmente invasivos com múltiplos sinais e sintomas: dor, disfunção sensorial e 

motora, compressão de nervos, vasos e, dependendo da localização, obstrução 

de vias aéreas. Quando localizados em cabeça e pescoço, podem causar 

comprometimento de órgãos sensoriais (olhos, cavidades nasais, orelhas e 

boca), obstrução das vias aéreas, além de relevantes   implicações estéticas (Ly 

e Blakeley, 2019; Rodrigues et al, 2013). Outro aspecto importante é que o 

neurofibroma plexiforme pode originar um tumor maligno da bainha dos nervos 

periféricos (TMBNP). O TMBNP é um sarcoma altamente agressivo, associado 

a 34 a 64% das vezes à neurofibromatose tipo 1, ocorrendo, visto que 

neurofibromas plexiformes, localizados em planos profundos, têm maior risco de 

sofrer esse tipo de degeneração. Por outro lado, o risco cumulativo, para um 

paciente com NF 1   desenvolver TMBNP, é de 8% a 13%. O tratamento desse 

tumor é cirúrgico, com resposta controversa à quimioterapia, e o prognóstico 

depende da ressecabilidade do tumor (Meyer, 2019; Laguado et al, 2018).  

A NF1 é uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer e, além do 

TMBNP, podem ocorrer diversos tumores: glioma das vias ópticas, câncer de 

mama, sarcomas, leucemia, tumores neuroectodérmicos e etc (Peltonen et al, 

2019). Em pacientes com NF1, o glioma de vias ópticas é o tumor mais comum 

do SNC e afeta 15 a 20% dos casos. Geralmente esses tumores são 

classificados como astrocitomas pilociticos de baixo grau e somente 30 a 50% 

dos casos são sintomáticos (Cassina et al, 2019).  

Os pacientes com NF1 podem apresentar problemas comportamentais e 

distúrbios cognitivos como:  problemas de linguagem, deficiência de 

aprendizado, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, autismo, 
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depressão e ansiedade. Todos esses transtornos comportamentais somam-se 

aos sinais clínicos da doença e   podem acarretar dificuldades no   

relacionamento social (Garwood et al, 2012; Kalamarides et al, 2012). 

Atualmente, não existe tratamento medicamentoso para pacientes com 

NF1. Eventualmente neurofibromas plexiformes podem ser retirados 

cirurgicamente. Contudo esses tumores são vascularizados e o paciente com 

NF1 tem fragilidade vascular tendo, portanto, alto isco de apresentar 

sangramento no intra e no pós-operatório. Os neurofibromas plexiformes   

infiltram planos profundos (vasos, nervos, órgãos), sendo, muitas vezes, 

necessária a dissecção de nervos, durante a cirurgia, com riscos de déficits 

neurológicos motores e sensoriais (Kolker, 2015; Tovo Filho et al, 2020).   

O acompanhamento de pacientes com NF1 é complexo e envolve equipe 

multidisciplinar. Na avaliação inicial e no acompanhamento, são importantes: 

anamnese completa com ênfase nos antecedentes familiares, avaliação 

oftalmológica, radiografia de esqueleto, ultrassonografia de abdome e, em 

alguns casos, tomografia de crânio. O acompanhamento deve ser realizado, a 

cada seis a 12 meses, por uma equipe familiarizada com a história natural da 

doença e suas possíveis complicações (Kalamarides et al, 2012). Com o avanço 

do conhecimento da biologia molecular, as perspectivas futuras recaem no 

desenvolvimento de terapias-alvo como as pequenas moléculas inibidoras do 

MEK 1 /2 (selumetinib, tramectinib). Estudos iniciais com selumetinib 

demonstraram que 70% dos pacientes com neurofibromas plexiformes 

inoperáveis apresentaram resposta parcial com baixa toxicidade, sendo 

necessários mais estudos para conclusões definitivas (Dombi, et al, 2016).  

 

Qualidade de vida de crianças e adolescentes com NF1 

 

Muitas publicações na literatura internacional estudam questões 

especificas dos portadores de NF1. Em um estudo, por questionário on-line, 

Buono et al, avaliaram em dados epidemiológicos, a presença da dor, 

intensidade e tratamentos de 255 adultos com NF1.  A maioria dos pacientes 

(86%) reportaram dor, nos últimos três meses, sendo 19% de moderada à alta 

intensidade. Na Dinamarca, portadores de NF1 apresentaram menor índice de 

escolaridade e demandaram mais tempo para concluir sua formação do que o 
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grupo controle (Doser et, 2019). Estudo qualitativo, com questionário não 

estruturado, realizado em 42 adultos (20 pacientes na Inglaterra e 22 pacientes 

nos EUA) avaliou o impacto da presença do neurofibroma plexiforme na 

realização pessoal dos portadores de NF1. O impacto do neurofibroma 

plexiforme na aparência ocorreu em 70% dos casos, com relatos de medo de 

sair de casa e insegurança. Metade dos pacientes relataram evitar 

relacionamentos sociais e cerca de 40% dificuldades na prática de “hobbys” 

como dançar, nadar, entre outros. Os pacientes também se sentiam 

dependentes de outras pessoas pela dificuldade de mobilidade e dor, além de 

não se sentirem socialmente úteis (Heaney et al, 2019).  

Um estudo de meta-análise e revisão da literatura avaliou 12 publicações 

sobre qualidade de vida, em 910 adultos e crianças, sendo 642 com NF1 e 268 

com neurofibromatose tipo 2 (NF2). Nos subdomínios físico, mental e social, os 

portadores de neurofibromatose apresentaram qualidade de vida 

significativamente pior em relação ao grupo controle.  Os piores índices, em 

todos os subdomínios, ocorreram em adultos. As crianças não apresentaram 

diferença significativa na qualidade de vida em relação às crianças saudáveis 

(grupo-controle). Os autores sugerem que esse resultado poderia ser atribuído 

à heterogeneidade metodológica e às limitações de dados avaliáveis, sendo 

necessários mais estudos para elucidar esses achados (Sanagoo et al, 2019). 

A qualidade de vida, em 140 crianças e adolescentes, com NF1 e 

neurofibroma plexiforme, foi   avaliada pelo PROMIS (Sistema de Informação e 

Mensuração dos Resultados Reportados pelo Paciente) e pelo Neuro-QoL 

(Sistema de Mensuração da Qualidade de Vida das Doenças neurológicas). Os 

pacientes com NF1 e neurofibroma plexiforme apresentaram significativamente 

piores escores em oito dos 10 domínios investigados, quando comparados ao 

grupo-controle. A dor de forte intensidade estava presente, em 67% das 

crianças, pois ela interferia negativamente na qualidade de vida. Os pacientes 

com história familiar de NF1 reportaram maior influência dos déficits funcionais 

que a dor e sensação de bem-estar. Os autores sugerem mais estudos para 

conclusões sobre a implicação de familiares com NF1 na qualidade de vida 

desses pacientes (Jensen, et al, 2018).   

Um instrumento específico, para avaliar a qualidade de vida de pacientes 

com NF1, foi desenvolvido por Nutakki et al, no ano de 2016, após perceberem 
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que só existia a escala que avaliava adultos e que não atendia as necessidades 

do público pediátrico. Os autores buscaram, na literatura e em consultas a 

médicos especialistas em NF1 e criaram um questionário que aborda os 

sintomas e os problemas de Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) 

nos pacientes com NF1. Esse instrumento multidimensional examina domínios 

específicos em 18 escalas: (1) Escala de inchaço na pele (seis itens), (2) Escala 

de sensações na pele (três itens), (3) Escala de dor (seis itens), (4) Escala de 

impacto da dor (16 itens), (5) Escala de controle da dor (dois itens), (6) Escala 

de funcionamento cognitivo (15 itens), (7) Escala de fala (quatro itens), (8) Escala 

motora fina (seis itens), (9) Escala de equilíbrio (cinco itens), (10) Escala de visão 

(cinco itens), (11) Escala de aparência física percebida (três itens), (12) Escala 

de comunicação (seis itens), (13) Escala de preocupação (10 itens), (14) Escala 

de ansiedade de tratamento (seis itens), (15) Escala de medicamentos (três 

itens), (16) Escala de desconforto estomacal (três itens), (17) Escala de 

constipação (três itens), e  (18) Escala de diarreia (dois itens). 

Esse questionário avalia o paciente com NF1 de cinco a 25 anos e seus 

pais ou responsáveis, com as seguintes classificações por idade: adulto jovem: 

18 a 25 anos (e pais de adultos jovens), jovem: 13 a 18 anos (e pais de jovens), 

crianças oito a 12 anos (e pais de crianças) e criança jovem de cinco a sete anos 

(e pais de crianças jovens).  Com a ampla avaliação por domínios, o questionário 

demonstrou sensibilidade para quantificar o impacto da doença na qualidade de 

vida dos portadores da doença. A PedsQL (Mapi Research Trust. 27, rue de la 

Villette, 69003 Lyon – France) possui domínio dos direitos autorais, e o 

questionário original encontra-se disponível apenas na língua Inglesa, e já foi 

validado, no ano de 2018, nos Estados Unidos da América (EUA), onde 

demonstrou sua efetividade na avaliação individual das necessidades de 

qualidade de vida (Nutakki et al, 2018), e segue em processo de tradução para 

o Espanhol e o Italiano (conforme tabela disponível no site Mapi Research).  

 

Justificativa 

 

Na prática, ao atender os pacientes com NF1, observamos uma grande 

variabilidade na expressão clínica da doença, com impacto variável na qualidade 

de vida das crianças e seus familiares. Os comprometimentos com diversos 
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graus de intensidade ocorrem, em diversos sistemas orgânicos, associados 

geralmente a alterações cognitivas e comportamentais. Diante dessa 

complexidade, os profissionais da saúde necessitam entender as nuances 

envolvidas no impacto exercido pela doença, na qualidade de vida, de modo a 

poder direcionar melhorias nos cuidados prestados ao paciente, de maneira 

integral. Portanto, traduzir, realizar adaptação cultural e testar em nosso meio, 

instrumento específico, para avaliar a qualidade de vida dos pacientes com NF1, 

é extremamente relevante para o entendimento do impacto da doença nas 

diversas faixas etárias. A correlação das manifestações clínicas com a qualidade 

de vida pode oferecer oportunidades e embasar reflexões, para que os 

profissionais envolvidos possam adequar os cuidados oferecidos, em busca de 

uma assistência individualizada e integral a esses pacientes e suas famílias.  

 

OBJETIVOS 

 

1--Traduzir para o português do Brasil, o instrumento de língua inglesa, 

denominado “Inventário da Qualidade de Vida de Crianças com 

Neurofibromatose tipo1” (PedsQL NF1 3.0) delineado para abranger pacientes 

na faixa etária de cinco a 25 anos e seus pais. 

2- Realizar a adaptação cultural do   questionário PedsQL NF1 3.0 

delineado para a cultura inglesa para a cultura brasileira.  

3- Realizar pré-teste,  do instrumento para pacientes com 

neurofibromatose tipo1, de cinco a 25 anos e seus pais  

 

Casuística e método  

 

Este estudo foi realizado no Instituto de Oncologia Pediátrica/ Grupo de 

Apoio à Criança e Adolescente com Câncer/ Universidade Federal de São Paulo 

(IOP-GRAACC-UNIFESP), após a aprovação pelo Comitê Científico e 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

UNIFESP, via Plataforma Brasil com parecer 4.332.450, no período de dezembro 

de 2020 a janeiro de 2022.  
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Delineamento do estudo  

 

Trata-se de um estudo metodológico de tradução, adaptação cultural e 

pré-teste, para a população de língua portuguesa de um instrumento que avalia 

a qualidade de vida de crianças, adolescentes com neurofibromatose tipo 1.  

 

Descrição do   questionário PedsQL 3.0 

 

Para a tradução e adaptação cultural no Brasil, entramos em contato com 

a Mapi Resarch (autores do PedsQL NF1), solicitando autorização para a sua 

utilização, em 16 de julho de 2019 e em 02 de agosto de 2019 (anexo 4). Após 

a autorização dos autores, demos seguimento ao estudo. 

O Peds QLTM versão 3.0 NF1 é subdividido em oito questionários sendo 

um para cada faixa etária e seus pais/cuidadores: 

Questionário 1 pacientes de cinco a sete anos  

Questionário 2 pais/cuidadores de pacientes de cinco a sete anos  

Questionário 3 pacientes de oito a 12 anos  

Questionário 4 pais/cuidadores de pacientes de oito a 12 anos 

Questionário 5 pacientes de 13 a 18 anos 

Questionário 6 pais/cuidadores pacientes de 13 a 18 anos 

Questionário 7 pacientes de 18 a 25 anos 

Questionário 8 pais/cuidadores pacientes de 18 a 25 anos 

As respostas são classificadas de 0 a 4 sendo: 

0 equivale a “nunca”;  

1 “quase nunca;  

2 “às vezes”; 

3 “frequentemente” e 

4 “quase sempre”.  

Nas crianças com idade entre cinco a sete anos, para facilitar a 

comunicação, utiliza-se um cartão ilustrativo com três faces, cuja expressão 

corresponde a “nunca” (sendo 0), “de vez em quando” (sendo 2) e “sempre” 

(sendo 3).  
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Figura 1. Escala de faces traduzida para o português do Brasil.  

 

Foram admitimos pacientes de cinco a 25 anos de acordo com a faixa 

etária atendida em nosso Serviço. Os familiares/ responsáveis também foram 

entrevistados a respeito das questões de saúde de seus filhos.  

A metodologia utilizada, para a tradução e adaptação cultural foi a descrita 

por Guillemin et al, em 1993, que tem sido utilizada, na literatura nacional e 

internacional (Valera, 2014), para traduções de escalas e questionários. Essa 

metodologia utiliza quatro passos que norteiam esta pesquisa.  

 

Figura 2. Fases do estudo de tradução e adaptação cultural.  

 

 

Fase 1 – Tradução da versão original  

 

Na primeira fase, foram realizadas duas traduções do questionário original 

“PedsQL neurofibromatosis type 1”, para pacientes do idioma original 

inglês para o português do Brasil, com diferentes tradutores (A e B) nos oito 

questionários estudados 

Fase 1

•Tradução da 

versão original 

Fase 2 

•Retrotradução 

para o idioma 

inglês 

Fase 3 

•Avaliação pelo 

grupo de 

profissionais com 

experiência em 

NF1 

Fase 4 

•Pré-teste: 

aplicação do 

questionário em 

pacientes com 

NF1
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Tradutor A – teve acesso ao objetivo da pesquisa, recebeu treinamento 

específicos nessa área médica/farmacêutica e atua com traduções nessa área 

há anos 

Tradutor B – formado em letras, atua com traduções em diversas áreas 

há anos e não tinha conhecimento da pesquisa ou da área médica 

especificamente. 

Após uma avaliação detalhada de ambas as traduções, realizada pela 

pesquisadora e pela orientadora do projeto, foi criada uma versão consensual 

em português, que resultou na primeira versão em português. A versão foi 

baseada nas duas traduções realizadas pelos tradutores A e B, sem nenhum tipo 

de interferência por parte das pesquisadoras ou acréscimos. 

 

Fase 2 – Retrotradução para o idioma inglês  

 

Da versão em português foi solicitado a três tradutores (C, D e E), 

diferentes dos dois primeiros (responsáveis pela fase 1, A e B). Os tradutores C, 

D e E, tinham como língua materna o inglês e nenhum deles sabia a respeito da 

pesquisa ou tinham conhecimentos da área médica, a fim de retrotraduzirem do 

português para o inglês a versão consensual. 

Tradutor C, D e E – atuam com traduções, em diversas áreas há anos e 

não tinha conhecimento da pesquisa ou da área médica especificamente. 

Nessa fase a finalidade era observar se havia alguma discrepância nas 

traduções que pudessem impactar no significado da versão original do 

questionário. Das três retrotraduções, foi criada uma versão consensual, a fim 

de viabilizar a análise do comitê de profissionais com experiência em NF1.  

 

Fase 3 – Avaliação pelo grupo de profissionais com experiência em 

NF1  

 

Após a fase de retrotradução,  desenvolvemos um formulário no Google 

Forms . Esse formulário continha a frase original do questionário em inglês, a 

frase em português do Brasil da versão consensual (Fase 1) e a frase da versão 

consensual da retrotradução (Fase 2), para a avaliação do grupo de profissionais 

experientes. 
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Os profissionais avaliaram a tradução por meio de uma escala likert 

(Figura 3).  Os profissionais tinham um espaço para indicar mudanças, caso 

achassem necessário. 

 

Figura 3. Modelo do formulário Google Form com as opções de equivalência (escala likert).  

 

Foram selecionados 15 profissionais experientes em NF1, de diferentes 

regiões do Brasil (Figura 4):  

Cinco profissionais avaliaram o questionário de pacientes cinco a sete 

anos: 

uma médica especialista em oncologia pediátrica de Goiás,  

uma médica especialista em oncologia pediátrica do Espirito Santo,  

uma médica especialista em pediatria da Bahia,  

uma médica especialista em oncologia pediátrica do Acre e  

uma médica especialista em oncologia pediátrica de Minas Gerais. 

 

Cinco profissionais avaliaram o questionário de pacientes de 8 a 25 anos: 

uma enfermeira especialista em educação continuada de São Paulo,  

uma enfermeira especialista em saúde coletiva da Bahia,  

um enfermeiro mestre em ciências da saúde do Acre,  

uma médica especialista em oncologia pediátrica da Paraíba e  

uma médica especialista em oncologia Pediátrica de Barretos-SP. 

 

 Cinco profissionais avaliaram o questionário de pais e responsáveis:  
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uma médica especialista em oncologia pediátrica de São Paulo,  

uma enfermeira especialista em saúde pública da Bahia,  

uma enfermeira especialista em oncologia pediátrica de Curitiba,  

uma enfermeira especialista em saúde do adulto do Espírito Santo e  

uma médica especialista em oncologia pediátrica de Belém do Pará.   

 

Figura 4. Mapa do Brasil com os estados dos profissionais com experiência em NF1 que 
participaram do estudo 

 

Cada grupo de profissionais experientes foi composto por cinco 

profissionais, com conhecimento nas duas línguas português/inglês e com 

experiência no acompanhamento do paciente com neurofibromatose tipo 1. 

 O objetivo desta fase foi avaliar: 

 Equivalência da semântica (evitando problemas quanto ao 

vocabulário e gramática); 

  Equivalência idiomática (pela dificuldade na tradução de 

expressões que sejam coerentes com a cultura na qual o instrumento foi 

traduzido); 
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  Equivalência cultural (respeitando a versão original e sendo 

coerente para a população na qual seria aplicada após a tradução). 

 

Fase 4 – Pré-teste: aplicação do questionário em pacientes com NF1 

 

Foram admitidos aleatoriamente, na Fase 4, pacientes com diagnóstico 

de NF1 e seus familiares, nos dias em que os pacientes compareciam ao 

hospital, para consultas médicas ambulatoriais de rotina.  

As entrevistas foram realizadas por duas enfermeiras, a pesquisadora 

principal e uma residente de enfermagem em oncologia pediátrica. As 

entrevistas foram realizadas, nos consultórios médicos, em ambientes 

separados dos familiares, para que não houvesse interferência nas respostas. 

Os pacientes que não tinham condições de ler o questionário sem ajuda foram 

auxiliados na leitura pelas entrevistadoras, segundo orientação dos autores do 

questionário. 

Os objetivos da fase de pré-teste foram determinar: 

 Se a versão era aceitável, compreensível, com linguagem simples 

e apropriada; 

 Identificar itens ou instruções mal-entendidas, por parte dos 

pacientes e de seus responsáveis; 

 Avaliar a factibilidade de sua utilização, equivalência com 

instrumento original e 

 Avaliar a compreensão dos pacientes em relação às informações 

solicitadas. 

 

Análise estatística  

Na análise descritiva, as variáveis contínuas foram expressas em termos 

de medidas de resumo (média e mediana), enquanto as variáveis categóricas 

foram expressas em termos de frequências e porcentagens. Os questionários 

foram analisados pelo índice de validade de conteúdo (IVC) e Kappa. 

Consideramos satisfatório quando IVC estava acima de 0,75 e o Kappa 0,6 

(Alexandre e Coluci, 2011 e Kraemer 2014). O nível de significância adotado nos 
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testes foi de 0,05. Foram consideradas hipóteses bicaudais. As análises foram 

realizadas com o software R versão 4.1.2.  

O cálculo pelo IVC é um método utilizado na área de saúde, para cálculo 

de concordância (Alexandre e Coluci, 2011 e Kraemer 2014). Esse método utiliza 

uma escala tipo Likert com pontuação de um a quatro. 

A fórmula para avaliar cada item é apresentada abaixo: 

Número de respostas IVC= "3" = equivalente ou "4" = muito equivalente 

____________________________________ 

Número total de profissionais experientes que participaram da análise 

 

O coeficiente de kappa (k) também é recomendado para avaliar medidas 

de concordância (Alexandre e Coluci, 2011 e Kraemer 2014). 
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RESULTADOS  

 

O ambulatório de oncologia atende, em média, 100 casos de NF1 ao ano 

e, neste estudo, foram selecionados, sequencialmente, 49 pacientes e suas 

famílias e, entre eles, responderam ao questionário 42 pacientes e 46 familiares 

(Figura 5).  

Figura 5. Pacientes com NF1 e familiares admitidos no estudo.  

 

49 pacientes

admitidos

42 inclusos  
7 não 

responderam

3 com TEA

2 com 

hiperatividade

2 acharam 

“longo demais''

49 familiares 

admitidos 

46 inclusos
3 recusaram a 

responder

2 não saberiam 

responder

1 recusou 

responder
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Os pacientes apresentavam faixa etária de cinco a 25 anos com média de 

10,5 anos e mediana de 10 anos, 57,1 % (28/49) eram do sexo feminino; 69,3% 

(34/49) dos pacientes não tinham antecedentes familiares de NF1.  

Os pais/responsáveis apresentavam faixa etária de 28 a 54 anos, e a 

média de idade de 40,6 e mediana de 42 anos.  

As mães representavam 91,8% (45/49) dos familiares entrevistados, 

sendo 6,2% (3/49) pós-graduadas, 28,5% (14/49) com ensino superior, 44,8% 

(22/49) com ensino médio, 14,2% (7/49) com ensino fundamental, 2% (1/49) sem 

escolaridade e 6,1% (3/49) não quiseram dar essa informação.  

O pré-teste com o questionário traduzido e adaptado culturalmente, para 

o Brasil, foi aplicado em pacientes com NF1 e pais e responsáveis conforme 

Figura 6. 

Figura 6. Número da amostra do estudo 

 

Na etapa de tradução do questionário original para o português e na etapa 

de retrotradução para a língua inglesa, não houve divergências significativas.  

Os resultados das traduções e retrotraduções foram encaminhados para 

o Dr. Varni (autor principal do questionário), que aprovou sem ressalvas os 

resultados. 

Os profissionais com experiência em NF1 avaliaram o questionário por 

meio de uma escala Likert, e suas sugestões foram consideradas para a 

construção da versão final da tradução do questionário PedsQL NF1.  

Segundo os resultados dos avaliadores, a tradução e retrotradução, para 

o português dos questionários dos pacientes, estavam adequadas e os índices 

de validade de conteúdo (IVC) foram superiores a 0,8 e o Kappa superior a 0,6.  

Mesmo com as avaliações, dentro dos valores adequados, os 
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profissionais apontaram sugestões conforme Anexo 5. 

No questionário para pacientes de cinco a sete anos, no domínio 

desconforto estomacal, a questão 2 recebeu IVC de 0,6 e Kappa 0,5, indicando 

que alguns dos analistas não concordaram com a tradução.  

Figura 7. Questão com IVC e Kappa abaixo do valor esperado do questionário para 
pacientes de cinco a sete anos 

Questionário para pacientes de cinco a sete anos 
Domínio: STOMACH DISCOMFORT 

Original Do you feel sick to your stomach 
Consensual Sente enjoo? 
IVC 0,6 

Kappa 0,5 
Sugestão do profissional 1 Você sente desconforto no estômago? 

 

As demais questões não apresentaram números abaixo do esperado, 

porém, como Anexo 5, seguem todas as sugestões do grupo de profissionais 

experientes. 

No questionário, para familiares de pacientes de cinco a sete anos, de 

pacientes de oito a 12 anos, pacientes de 13 a 18 anos e de 19 a 25 anos, houve 

sugestões e algumas questões com IVC e Kappa abaixo do valor esperado. 

Na imagem abaixo, estão exemplificadas as questões com IVC e Kappa 

abaixo do valor de 0,75 e 0,6 (Figura 7). Outras sugestões estão no Anexo 5.  

 

Figura 8. Questões com IVC e Kappa abaixo do valor esperado questionário para familiares 
de cinco a 25 anos 

Questionário para familiares de paciente de cinco a sete anos, pacientes de oito 
a 12 anos e pacientes de 13 a 18 anos 

Domínio: SKIN ITCH BOTHER 
Original Skin bothers him/her more when it is hot 
Consensual A pele dele/dela incomoda mais quando está quente 

IVC 0,4 

Kappa 0,25 

Sugestão do profissional 1 No calor, a pele dele/dela fica mais irritada? 

Sugestão do profissional 2 
A frase não está clara e oferece margem para 
interpretações distintas: o que está quente? A pele? 
O ambiente? Isso pode gerar respostas equivocadas. 

Domínio: PAIN 
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Original Feeling pain or hurt in his/her stomach 
Consensual Ele/ela sente dor no estômago 

IVC 0,6 

Kappa 0,5 

Sugestão do profissional 1 Não houve sugestões  

Domínio: WORRY 
Original Worrying about not being liked by others 
Consensual Tem medo de não ser querido/querida pelos outros 

IVC 0,6 

Kappa 0,5 

Sugestão do profissional 1 
Traduzir para o português não como medo, mas 
como preocupação. 

  

Original 
Worrying that his/her fibromas (bumps or tumors) will 
grow back 

Consensual 
Tem medo de que seus fibromas (inchaços ou 
tumores) cresçam novamente 

IVC 0,6 

Kappa 0,5 

Sugestão do profissional 1 
Traduzir para o português não como medo, mas 
como preocupação. 

  

Original 
Worrying that his/her fibromas (bumps or tumors) will 
get worse 

Consensual 
Tem medo de que seus fibromas (inchaços ou 
tumores) piorem 

IVC 0,6 

Kappa 0,5 

Sugestão do profissional 1 Não houve sugestões  

  

Original 
Worrying that something is wrong when he/she does 
not feel well 

Consensual 
Tem medo de que algo esteja errado quando ele/ela 
não se sente bem 

IVC 0,6 

Kappa 0,5 

Sugestão do profissional 1 
Traduzir para o português não como medo, mas 
como preocupação. 

Domínio: TREATMENT 
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Original 
Worrying that his/her doctor will find something wrong 
with him/her 

Consensual 
Teme que seu médico descubra algo de errado 
nele(a) 

IVC 0,6 

Kappa 0,5 

Sugestão do profissional 1 
Traduzir para o português não como medo, mas 
como preocupação. 

Sugestão do profissional 2 
Substituir "teme" por "tem medo", para facilitar o 
entendimento. 

Domínio: STOMACH DISCOMFORT 
Original Feels sick to his/her stomach 
Consensual Sente enjoo 

IVC 0,6 

Kappa 0,5 

Sugestão do profissional 1 Não houve sugestões  

  
Original Gets an upset stomach 
Consensual Sente uma queimação no estômago 

IVC 0,6 

Kappa 0,5 

Sugestão do profissional 1 

O termo "queimação" não é fidedigno à versão 
original. Pode ser substituído por "desconforto", para 
evitar respostas equivocadas, respeitando a 
abrangência da questão. 

 

No domínio incômodo com coceira na pele a questão: “Skin bothers 

him/her more when it is hot”, a versão traduzida foi “A pele dele/dela incomoda 

mais quando está quente”, porém, os especialistas indicaram a dificuldade no 

entendimento da palavra “quente”, podendo gerar assim respostas equivocadas, 

tendo como alternativa o uso da palavra “calor”. 

No domínio preocupação, as versões em inglês, que iniciavam com a 

palavra “worrying”, como, por exemplo,  Worrying about not being liked by 

others”, foram traduzidas em português como “Teme”. Sendo assim, as versões 

consensuais ficaram: “Teme que algo esteja errado quando ele/ela não se sente 
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bem”, A sugestão dos avaliadores para essas questões foi substituir palavra 

"teme" por "tem medo", para facilitar o entendimento.  

No questionário dos familiares, também receberam críticas as questões 

no domínio desconforto estomacal. Traduzido para o português: “Sente enjoo” e 

“Sente uma queimação no estômago”. Na questão 1, não houve sugestão. Na 

questão 2, segundos os analistas, o termo "queimação" não é fidedigno à versão 

original. Pode ser substituído por "desconforto", para evitar respostas 

equivocadas. 

As sugestões dos profissionais contribuíram de forma eficaz, para a 

adaptação cultural da tradução para o português do questionário PedsQL aos  

portadores de NF1  e seus pais/cuidadores.  Todas as opiniões foram levadas 

em consideração e ponderadas para a adaptação cultural do questionário.  

 

DISCUSSÃO  

  

Diante do quadro clínico complexo apresentado por pacientes com NF1, 

uma série de problemas físicos, sociais e emocionais puderam ser inferidos pela 

equipe multiprofissional que os assiste (Jensen et al, 2019 e Draucker et al, 

2017). Contudo, inferir sobre a qualidade de vida desses pacientes exige 

conhecimentos sobre a doença, expectativas e demandas individuais. Dessa 

forma, torna-se relevante a disponibilidade de instrumentos capazes de avaliar 

as necessidades dos portadores de NF1, respeitando as características da 

doença, faixa etária, crenças, opiniões dos pacientes e suas famílias.  

O conjunto de questionários “Scaling and scoring of the Pediatric Quality 

of Life Inventory” PedsQL Neurofibromatosis Module version 3.0 (PedsQL 

3.0)” foi desenvolvido por James W. Varni et al, no ano de 2016, na língua 

inglesa, para atender as necessidades de crianças e adolescentes com NF1 

(Nutakki et al, 2018). O questionário abrange os principais problemas da criança 

e adolescente com NF1: dor, prurido, déficit motor, cognitivo, comunicação, 

linguagem, alterações gastrointestinais (Miller et al, 2019 e Ly e Blakeley, 2019). 

Esse instrumento é especialmente útil para famílias sem conhecimento ou 

vivência prévia da doença. A maioria (70%) dos pacientes admitidos nesse 

estudo não têm antecedentes familiares de NF1; na literatura cerca de 50% dos 

casos não apresentam história familiar da doença, e essa parcela de 
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pacientes/familiares sem NF1 na família seria bastante beneficiada com a 

validação desse questionário. Todavia a utilização no Brasil de questionários 

internacionais, requer cuidados na certificação de que existe consistência 

interna, correlação entre os itens e que os resultados obtidos sejam 

semelhantes, independente da diferente realidade social, econômica e cultural.  

            Os processos de tradução, validação linguística e cultural, para a 

língua portuguesa, da versão 3.0 dos questionários Peds QLTM, foram realizados 

por meio das fases de tradução da versão original, retrotradução para o idioma 

inglês, avaliação pelo grupo de profissionais com experiência em NF1 e pré-

teste, com aplicação do questionário em pacientes e familiares e finalização. 

Essa metodologia tem sido utilizada com sucesso por inúmeros pesquisadores, 

sendo etapas prévias à validação de instrumentos desenvolvidos originalmente 

em outras línguas ou culturas (Guillemin et al, 1993, Rosa, 2009 e Guitierrez a 

Nobrega 2000).  

 Por se tratar de pacientes com NF1, em diferentes fases de crescimento 

e desenvolvimento, as análises estatísticas são importantes para avaliar mais 

precisamente a sensibilidade do instrumento utilizado nesse grupo especial de 

pacientes. Nesse estudo, a avaliação das análises das traduções realizadas 

pelos especialistas foi feita pelo cálculo do índice de validade (IVC) e kappa. 

Esses métodos são considerados adequados, sendo utilizados na literatura para 

mensurar a confiabilidade de questionários com as mesmas características que 

os utilizados no presente estudo (Rosa, 2009, Valera, 2014, Alexndre e Coluci 

2011 e Kraemer, 2014). A análise da maioria das questões traduzidas para o 

português do Brasil obteve IVC superior a 0,70 e Kappa 0,6. Esses resultados 

sugerem a precisão dos questionários em suas versões traduzidas e adaptadas. 

       No questionário para pacientes de cinco a sete anos, na questão 2 no 

domínio desconforto estomacal que trazia, na versão em inglês: “Do you get an 

upset stomach”, na versão traduzida em português: “Você fica com dor de 

estômago? ” a sugestão dos especialistas foi: “Você sente desconforto no 

estômago? ”. Nesse caso, vemos que a palavra “upset” foi traduzida como “dor”, 

mas também pode ser interpretada como “incômodo” ou “desconforto”. Assim 

sendo, podemos perceber que a palavra upset que, segundo o dicionário de 

língua inglesa quer dizer: “a disorder of digestive function characterized by 
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discomfort, heartburn or náusea”, fica melhor descrita pela palavra “desconforto” 

e não com a palavra “dor”.  

No questionário, para familiares de pacientes de cinco a 18 anos, no 

domínio incômodo na pele, da versão em inglês: “Skin bothers him/her more 

when it is hot”, na (questão 5) os analistas criticaram a tradução “A pele dele/dela 

incomoda mais quando está quente”. A frase não está clara e oferece margem 

para interpretações distintas: o que está quente? A pele? O ambiente? Isso pode 

gerar respostas equivocadas. A sugestão dos especialistas foi: No calor, a pele 

dele/dela fica mais irritada? Nesse caso, vemos que a palavra “quente” e “calor” 

poderiam gerar dúvidas na interpretação dos pais e, consequentemente, nas 

respostas ao questionário.  

Na questão 4, domínio dor, a versão em inglês: “Feeling pain or hurt in 

his/her stomach” traduzida para o português como: “Ele/ela sente dor no 

estômago”, apesar de terem apontado como pouco equivalente, os profissionais 

não deram sugestões para essa questão. Na versão original são utilizadas as 

palavras “hurt” e “pain” e, na versão de tradução do português, só foi a palavra 

“dor”, o que pode ter motivado os profissionais a considerarem essa questão 

pouco equivalente, mas sem interferência na compreensão dos familiares. 

As questões em inglês que utilizaram o termo “Worrying”, no domínio 

preocupação (questões 3, 9 e 10) e tratamento (questão 6), foram traduzidas 

como “teme”, por exemplo, “Worrying about not being liked by others”, tradução 

para português “Teme não ser querido/querida pelos outros”. A sugestão foi 

substituir a palavra "teme" por "tem medo", para facilitar o entendimento. 

Podemos perceber que “temer” e “preocupação” são palavras que não são 

sinônimas, porém, expressam sentimentos de receio. 

O grupo de especialistas com 15 profissionais da saúde, que participou 

do estudo foi bastante cooperativo, sugerindo palavras utilizadas regionalmente 

como “pinicar“ em vez de coçar. Embora no Brasil, a diversidade cultural seja 

bem conhecida, foi possível a tradução consensual das questões.  

As informações dos dados epidemiológicos, nível de escolaridade, 

condições socioeconômicas, bem como o quadro clínico da doença são 

importantes, pois repercutem na qualidade de vida (Sur et al, 2022, Ly e 

Blakeley, 2019, Garwood et al, 2012, Jensen et al, 2019). Contudo essas 
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questões devem ser consideradas subsequentemente na validação dos 

questionários.  

A limitação do estudo foi o pequeno número de pacientes que, embora 

adequado para os nossos objetivos, não foi suficiente para a validação do 

questionário PedsQL NF1 versão 3.0. As possíveis explicações são a raridade 

da doença e a realização do estudo durante a pandemia pela COVID 19. A 

validação desse questionário de qualidade de vida vai depender de estudo multi-

institucional com a colaboração dos centros de acolhimento dos portadores de 

NF1 do Brasil.  

Um obstáculo à aplicação do questionário foi a presença de distúrbios do 

comportamento. Tivemos dificuldade com os pacientes com hiperatividade e 

transtorno espetro autista, que são frequentes em portadores de NF1. Em 

estudo, para avaliar déficits cognitivos em crianças com NF1, os autores 

sugerem que 38% das 81 crianças estudadas apresentavam critérios para o 

diagnóstico de déficit de atenção ou hiperatividade (Hyman et al, 2005). No 

entanto são necessários estudos com número maior de pacientes para 

conclusões definitivas sobre as dificuldades na aplicação do instrumento. A 

tradução e adaptação cultural do questionário PedsQLTM, para portadores de 

NF1, foram factíveis de serem realizadas em nosso meio e apresentaram altos 

índices de IVC e Kappa.   

 

CONCLUSÃO  

 

A tradução para o português do Brasil, adaptação cultural e o pré-teste do 

questionário de qualidade de vida PedsQLTM para portadores de NF1 de cinco a 

25 anos e, para seus cuidadores, foram etapas satisfatoriamente concluídas, 

sendo necessária a subsequente validação do PedsQLTM NF1 versão 3.0 para a 

sua utilização no Brasil. 
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ANEXO 1 – Comitê científico GRAACC 
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ANEXO 2 – Comitê ética Unifesp  
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ANEXO 3 – Termos de assentimento e termos consentimento livre 

esclarecido 
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ANEXO 4 – Comprovante de Autorização 
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ANEXO 5 – Sugestões dos profissionais experientes 
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Questionário para familiares de paciente de 5 a 7 anos, pacientes de 8 a 12 anos e 

pacientes de 13 a 18 anos 

Domínio: SKIN ITCH BOTHER 
Original My skin itches so much it is hard for me to sleep 

Consensual Minha pele coça tanto que é difícil dormir 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 A coceira te atrapalha dormir? 

  
Original Wearing clothes bothers my skin 
Consensual Vestir roupas incomoda minha pele 
IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 
A palavra “irritação” talvez indique melhor a tradução de 
uma manifestação clínica. Sugestão: “usar roupas causa 
irritação na minha pele.” 

  
Original Skin bothers him/her more when it is hot 
Consensual A pele dele/dela incomoda mais quando está quente 

IVC 0,4 

Kappa 0,25 

Sugestão do profissional 1 No calor, a pele dele/dela fica mais irritada? 

Sugestão do profissional 2 
A frase não está clara e oferece margem para 
interpretações distintas: o que está quente? A pele? O 
ambiente? Isso pode gerar respostas equivocadas. 

  
Original My skin tingles 
Consensual Minha pele formiga 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Formigamento na pele 

Domínio: SKIN SENSATIONS 
Original My skin feels like pins and needles 
Consensual Tenho sensação de agulhadas/alfinetadas na pele 
IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 
Para o Norte e o Nordeste: “tenho a sensação de que 
minha pele está pinicando.” 

Domínio: PAIN 
Original I have pain every day 
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Consensual Eu sinto dor todos os dias 
IVC 0,8 

Kappa 0,75 

Sugestão do profissional 1 Eu tenho dor todos os dias. 

Domínio: PAIN IMPACT  
Original I have pain so much that I need medicine  
Consensual Eu sinto tanta dor que preciso de remédios  

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 “Eu sinto tanta dor que preciso “tomar” remédios. 
Sugestão do profissional 2 Eu preciso de remédio para melhorar a dor. 

  
Original It is hard for me to run when I have pain 
Consensual É difícil correr quando sinto dor 
IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 A dor me impede de correr? 
  
Original It is hard for me to take care of myself when I have pain 
Consensual É difícil me cuidar quando sinto dor 
IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Mais comum: “é difícil cuidar de mim quando sinto dor. 
  
Original It is hard for me to sleep without pain medication 
Consensual É difícil dormir sem usar analgésicos 
IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 É difícil dormir sem medicação para dor. 
Domínio: PAIN MANAGEMENT 

Original It is hard for me to manage my pain 
Consensual É difícil tratar a minha dor 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 É difícil controlar minha dor. 
Domínio: COGNITIVE FUNCTIONING 

Original It is hard for me to remember to do things 
Consensual É difícil me lembrar de fazer as coisas 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Eu esqueço facilmente as coisas 
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Original It is hard for me to remember what I was just thinking 
Consensual É difícil lembrar o que estava pensando há pouco 
IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Minha memória é fraca. 
  
Original It is hard for me to do math 
Consensual É difícil efetuar operações de matemática 
IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 2 Considerar “efetuar cálculos matemáticos”, embora 
redundantes, é a expressão mais comum no Brasil. 

Sugestão do profissional 1 É difícil estudar matemática. 
Domínio: COMMUNICATION 

Original It is hard for me to tell others when I am in pain 
Consensual É difícil contar aos outros quando estou sentindo dor 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 “Dizer” ou “falar” não seriam palavras mais usuais? 
Domínio: CONSTIPATION 

Original I worry that my doctor will find something wrong with me 
Consensual Temo que meu médico descubra algo de errado em mim 
IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Não seria melhor “tenho medo” ao invés de “temo”? 

Domínio: STOMACH DISCOMFORT 

Original I have to push hard to have a bowel movement. 

Consensual Tenho de fazer muita força para evacuar. 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 

Em todos os casos com a palavra evacuar, 
considerando os problemas sociais e educacionais do 
Brasil, considerar um parênteses com os termos 
“defecar” ou “fazer cocô.” 

Domínio: DIARRHEA 
Original My bowel movements are watery 
Consensual Minhas evacuações são aquosas. 
IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Sugestão: “minhas fezes estão líquidas.” 
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Questionário para paciente de 5 a 7 anos  
Domínio: SKIN ITCH BOTHER 

Original Does your skin hurt 
Consensual Sua pele dói? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Você sente dor na pele 
  
Original Does your skin bother you more when it is hot 
Consensual Sua pele fica mais irritada quando faz calor? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Sua pele fica mais irritada quando o tempo está quente? 
Domínio: SKIN SENSATIONS 

Original Does your skin tingle. 

Consensual Sua pele formiga? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Dormência/pinica 
  
Original Does your skin feel like pins and needles. 

Consensual Sua pele apresenta sensação de alfinetadas e agulhadas? 

IVC 1 
Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Você sente alfinetadas e agulhadas na pele? 
Domínio: PAIN 

Original Do you have pain so much that you need to lie down. 
Consensual Sente tanta dor que precisa se deitar? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Você sente tanta dor ao ponto de precisar se deitar? 
Domínio: PAIN IMPACT  

Original I have pain so much that I need medicine  
Consensual Eu sinto tanta dor que preciso de remédios  

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Eu sinto tanta dor que preciso “tomar” remédios. 
Sugestão do profissional 2 Eu preciso de remédio para melhorar a dor. 
  
Original Is it hard for you to do things because you might get pain. 
Consensual É difícil para você fazer as coisas porque pode sentir dor? 



 51 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Você deixa de fazer algo com medo de sentir dor? 

Sugestão do profissional 2 Evita certas atividades/brincadeiras por medo de sentir dor? 
  
Original Is it hard to have fun when you have pain. 
Consensual É difícil se divertir quando sente dor? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 É difícil para você brincar quando sente dor? 

Sugestão do profissional 2 Trocar divertir por brincar 
  
Original Do you have trouble moving when you have pain. 
Consensual Tem dificuldade em se mover quando sente dor? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Movimentar 

Sugestão do profissional 2 Trocar mover por andar ou mexer 
  
Original Is it hard for you to take care of yourself when you have pain. 
Consensual É difícil se cuidar quando sente dor? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 
Substituir se cuidar por: fazer coisas como tomar banho, 
escovar os dentes, comer sozinho 

Sugestão do profissional 2 
Usar termo mais objetivo como tomar banho ao invés de se 
cuidar. 

  

Original 
Is it hard for you to do what others can do because you might get 
pain 

Consensual 
É difícil fazer o que os outros conseguem fazer porque pode 
sentir dor? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 
Você acha que não consegue fazer o que outras crianças fazem 
porque pode sentir dor? 

Sugestão do profissional 2 Fazer o que as outras crianças fazem. 
  
Original Is it hard for you to sleep without pain medication. 

Consensual É difícil para você dormir sem analgésicos? 
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IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 É difícil para você dormir sem tomar remédio para dor? 

Sugestão do profissional 2 Substituir analgésicos por remédios para dor. 
Domínio: PAIN MANAGEMENT 

Original Is it hard for you to manage your pain. 
Consensual É difícil tratar a sua dor? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 É difícil controlar/cuidar da sua dor? 

Sugestão do profissional 2 Trocar tratar por aliviar. 
  
Original Is it hard for you to control your pain. 
Consensual É difícil para você controlar sua dor? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Substituir controlar por parar de sentir dor 
Domínio: COGNITIVE FUNCTIONING 

Original Do you forget school work that you need to do. 
Consensual Você esquece as tarefas escolares que precisa fazer? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Tarefa/lição/dever de casa 
  

Original Is it hard for you to remember what you were just thinking. 
Consensual É difícil para você lembrar o que estava pensando há pouco? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Pouco tempo 
  
Original Is it hard for you to do math. 
Consensual É difícil fazer cálculos? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 É difícil fazer contas? 

Sugestão do profissional 2 Conta de matemática 
Domínio: SPEECH 

Original Is it hard for other kids to understand your words 

Consensual 
É difícil para as outras crianças compreenderem as suas 
palavras? 
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IVC  1 

Kappa  1 

Sugestão do profissional 1 É dificildifícil para outras crianças entenderem o que você fala? 

Sugestão do profissional 2 É difícil para as outras crianças entenderem o que você diz? 
  
Original Is it hard for other adults to understand your words 

Consensual 
É difícil para os outros adultos compreenderem as suas 
palavras? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 É difícil para os adultos entenderem o que você fala? 

Sugestão do profissional 2 É difícil para os adultos entenderem o que você diz? 
  
Original Is it hard for your family to understand your words 
Consensual É difícil para sua família compreender as suas palavras? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 É dificildifícil para sua família entender o que você fala? 

Sugestão do profissional 2 Entenderem o que você fala 
  
Original Is it hard for you to tie your shoes 
Consensual É difícil para você amarrar seus sapatos? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Incluir cadarço 
Domínio: BALANCE 

Original Is it hard for you to keep your balance 

Consensual É difícil para você manter o equilíbrio? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Ficar em pé sem se segurar 
  

Original 
Is it hard for you to keep your balance when you are carrying 
something 

Consensual 
É difícil para você manter o equilíbrio quando está carregando 
alguma coisa? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 É difícil para você carregar alguma coisa sem cair? 
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Original 
Is it hard for you to get down on your knees without holding onto 
something 

Consensual É difícil para você ficar de joelhos sem se segurar em algo? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Ficar de joelhos = ajoelhar-se 
Domínio: VISION 
Original Is it hard for you to see out of one or both eyes 
Consensual É difícil para você ver com um ou ambos os olhos? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Com um ou os dois olhos? 
  
Original Is your vision blurry in one or both eyes 
Consensual Sua visão está embaçada em um ou ambos os olhos? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Um ou os dois olhos? 
  

Original 
Do you have to sit in the front row in school because of poor  
vision 

Consensual 
Tem que sentar na primeira fila na escola por causa da visão 
ruim? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 
Tem que sentar na primeira fila na escola para enxergar 
melhor? 

  
Original Is it hard for you to see things at a distance 
Consensual É difícil ver as coisas de longe? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 É difícil ver as coisas que estão longe? 
  
Original Is it hard for you to see things close up 
Consensual É difícil ver as coisas de perto? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 É difícil ver as coisas que estão perto? 
Domínio: PERCEIVED PHYSICAL APPEARANCE 
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Original 
Do you not like other people to see your bumps (fibromas or 
tumors) 

Consensual 
Não gosta que outras pessoas vejam seus inchaços (fibromas 
ou tumores)? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Inchaços= nódulos/caroços 
Domínio: COMMUNICATION 

Original Is it hard for you to explain your NF to your friends 
Consensual É difícil para você explicar sua NF para seus amigos? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 É difícil explicar a doença que você tem para seus amigos? 
  
Original Is it hard for you to explain your NF to other people 
Consensual É difícil para você explicar sua NF para outras pessoas? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 É difícil explicar a doença que você tem para as pessoas? 
  

Original Is it hard for you when others do not understand about your NF 
Consensual É difícil para você quando os outros não entendem sua NF? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 É difícil para você quando os outros não entendem sua doença? 
  

Original 
Is it hard for you that people do not understand what you have 
been through with your NF 

Consensual 
É difícil para você quando as pessoas não entendem o que tem 
passado com sua NF? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 
É difícil para você quando as pessoas não entendem o que você 
passa por ter essa doença? 

Domínio: WORRY 
Original Do you worry about not being liked by others 
Consensual Tem medo de não ser querido pelos outros? 

IVC 1 

Kappa 1 
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Sugestão do profissional 1 Tem medo que as outras pessoas não gostem de você? 
  
Original Do you worry that you will get hurt or injured 
Consensual Tem medo de se machucar ou de se lesionar? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Tirar o lesionar da frase 
  
Original Do you worry that you will have pain 
Consensual Você se preocupa se vai sentir dor? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Você tem medo de sentir dor? 
  

Original 
Do you worry about being treated differently from others your 
age 

Consensual 
Você se preocupa em ser tratado de maneira diferente das 
outras pessoas da sua idade? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Trocar "pessoas" por "crianças" 
  

Original 
Do you worry about what other people think about you because 
of NF 

Consensual 
Você se preocupa com o que as outras pessoas pensam de 
você por causa da sua NF? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 
Você se preocupa com o que as outras pessoas pensam de 
você por causa da sua doença 

Domínio: TREATMENT 
Original Do you get scared when you have to go to the NF clinic 
Consensual Você fica com medo quando tem que ir para a clínica de NF? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 
Você fica com medo quando tem que ir para avaliação com o 
médico que te acompanha? 

Sugestão do profissional 2 Ir para o hospital ou para a consulta 
  
Original Do you worry about having surgery 
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Consensual Você se preocupa em relação a ter de fazer uma cirurgia? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Você se preocupa em ter de fazer uma cirurgia? 
  
Original Do you worry about going to the doctor 

Consensual Você fica com medo em relação a ir ao médico? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Você fica com medo de ir ao medico 
  

Original Do you worry that your doctor will find something wrong with you 
Consensual Tem medo de que seu médico constate algo errado com você? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Tem medo de que seu médico encontre algo errado com você? 

Sugestão do profissional 2 Substituir constate por descubra 
Domínio: MEDICINES 

Original Is it hard for you to take your medicines 
Consensual É difícil para você tomar seus medicamentos? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Substituir medicamentos por remédios 
  
Original Is it hard for you to swallow your medicines 
Consensual É difícil para você engolir seus medicamentos? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Substituir medicamentos por remédios 
  
Original Is it hard for you to remember to take your medicines 

Consensual É difícil para você lembrar-se de tomar seus medicamentos? 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Substituir medicamentos por remédios 
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Questionário para familiares de paciente de 5 a 7 anos, pacientes de 8 a 12 anos e 
pacientes de 13 a 18 anos 

Domínio: SKIN ITCH BOTHER 

Original His/her skin itches 
Consensual A pele dele/dela coça 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Seu filho senti coceira na pele? 
  

Original Wearing clothes bothers his/her skin 
Consensual Vestir roupas incomoda a pele dele/dela 

IVC 0,8 

Kappa 0,75 

Sugestão do profissional 1 Usar roupas incomoda a pele dele\dela 

Sugestão do profissional 2 
As palavras "bother/incômodo" e "irritate/irritação" podem ter 
interpretações 

Sugestão do profissional 3 Ele/ela sente irritação ou incomodo quando veste roupa? 
  

Original Skin bothers him/her more when it is cold 
Consensual A pele dele/dela incomoda mais quando está frio 

IVC 0,8 

Kappa 0,75 

Sugestão do profissional 1 No frio, a pele dele/dela fica mais irritada? 

Sugestão do profissional 2 

A frase não está clara e oferece margem para interpretações 
distintas: o que está frio? A pele? O ambiente? Isso pode gerar 
respostas equivocadas. 
Domínio: SKIN SENSATIONS 

Original His/her skin tingles 
Consensual A pele dele/dela formiga 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Ela sente formigamento na pele? 

Sugestão do profissional 2 

Para melhor entendimento dos pacientes brasileiros, a frase 
poderia ser reformulada para: "ele/ela sente formigamento na 
pele", anulando a ambiguidade da palavra "formiga", apesar da 
tradução fidedigna. 

  

Original His/her skin feels like pins and needles 
Consensual A pele dele/dela apresenta sensação de alfinetadas e agulhadas 

IVC 1 
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Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Ele sente como se tivesse alfinetadas e agulhadas na pele 
  

Original His/her skin feels like it is burning 
Consensual A pele dele/dela apresenta sensação de queimação 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Ela sente queimação na pele? 

Sugestão do profissional 2 Ele sente a pele queimar? 
Domínio: PAIN 

Original Getting headaches 

Consensual Ele/ela apresenta dores de cabeça 

IVC 0,8 

Kappa 0,75 

Sugestão do profissional 1 Ela/ele tem dores de cabeça? 
  

Original Getting backaches 
Consensual Ele/ela apresenta dores nas costas 

IVC 0,8 

Kappa 0,75 

Sugestão do profissional 1 Ela/ele tem dores nas costas? 
Domínio: PAIN IMPACT 

Original Difficulty moving around when he/she has pain 
Consensual Tem dificuldade em mexer-se quando sente dor 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 

"Tem dificuldade em se movimentar quando sente dor" é de 
mais fácil entendimento do que se utilizado "mexer-se" e, 
também, mais fiel à versão original. 

  
Original Difficulty moving around when he/she has pain 
Consensual Tem dificuldade em mexer-se quando sente dor 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Tem dificuldade em dormir por causa da dor? 
  

Original Difficulty sleeping because he/she has pain 
Consensual Tem dificuldade em dormir porque sente dor 

IVC 1 

Kappa 1 
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Sugestão do profissional 1 Tem dificuldade em dormir por causa da dor? 
  
Original Difficulty sleeping without pain medication 
Consensual Tem dificuldade em dormir sem usar analgésicos 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 É difícil para ele/ela dormir sem medicamento pra dor? 

Sugestão do profissional 2 
Para facilitar o entendimento dos pacientes brasileiros, pode-se 
utilizar a frase "remédios para dor" ao invés de "analgésicos". 

Domínio: COGNITIVE FUNCTIONING 
Original Difficulty remembering what he/she was just thinking 

Consensual 
Tem dificuldade em lembrar-se do que ele(a) estava pensando 
há pouco 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 
Ele, ela tem dificuldade em lembrar-se do que estava pensando 
há pouco tempo atrás? 

Sugestão do profissional 2 
Apenas concluir a frase com: "há pouco tempo", para que a 
mesma fique mais clara e facilite o entendimento. 

  

Original Difficulty doing math 

Consensual Dificuldade em efetuar operações de matemática 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Ele/ela tem dificuldade em fazer cálculo de matemática? 

Sugestão do profissional 2 

Substituir "operações de matemática" para "cálculos de 
matemática" ou "contas de matemática", para facilitar o 
entendimento. 

Domínio: SPEECH 

Original Difficulty with other teens understanding his/her words 
Consensual Dificuldade de outros adolescentes entenderem suas palavras 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 

Para facilitar o entendimento dos pacientes brasileiros, é 
preferível que o final da frase seja substituído por "entenderem o 
que ele/ela fala", ao invés de "entenderem suas palavras". 

  

Original Difficulty with other adults understanding his/her words 
Consensual Dificuldade de outros adultos entenderem suas palavras 

IVC 1 

Kappa 1 
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Sugestão do profissional 1 

Para facilitar o entendimento dos pacientes brasileiros, é 
preferível que o final da frase seja substituído por "entenderem o 
que ele/ela fala", ao invés de "entenderem suas palavras". 

  

Original Difficulty with family understanding his/her words 
Consensual Dificuldade da família em entender suas palavras 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 

Para facilitar o entendimento dos pacientes brasileiros, é 
preferível que o final da frase seja substituído por "entenderem o 
que ele/ela fala", ao invés de "entenderem suas palavras". 

Domínio: FINE MOTOR 

Original Difficulty buttoning his/her own shirt 
Consensual Tem dificuldade em abotoar sua camisa 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 

Para evitar respostas equivocadas e facilitar o entendimento, a 
frase pode ser reformulada com "abotoar sua PRÓPRIA 
camisa". 

Domínio: BALANCE 

Original Difficulty keeping his/her balance 
Consensual Tem dificuldade em manter o seu equilíbrio 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Tem dificuldade em se equilibrar? 
Domínio: VISION 

Original Difficulty seeing out of one or both eyes 
Consensual Tem dificuldade em ver com um ou ambos os olhos 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 Tem dificuldade em ver com um ou os dois olhos? 

Sugestão do profissional 2 

Para facilitar o entendimento dos pacientes brasileiros, a frase 
pode ser reformulada para: "tem dificuldade em ver com um ou 
os dois olhos". 

  
Original His/her vision is blurry in one or both eyes 
Consensual A visão dele/dela está embaçada em um ou ambos os olhos 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 
A visão dele/dela está embaçada em um ou com os dois olhos 
olhos.  
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Sugestão do profissional 2 

Para facilitar o entendimento dos pacientes brasileiros, a frase 
pode ser reformulada para: "a visão dele/dela está embaçada 
em um ou nos dois olhos". 

  

Original 
He/she has to sit in the front row in school because of poor 
vision 

Consensual 
Precisa sentar-se na fileira da frente na escola por causa de sua 
visão ruim 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 

Para facilitar o entendimento dos pacientes brasileiros, a frase 
pode ser reformulada para: "precisa sentar-se na fileira da frente 
na escola porque tem dificuldade para enxergar" ou "não 
enxerga bem". 

  
Original Difficulty seeing things at a distance 
Consensual Tem dificuldade em ver as coisas de longe 

IVC 0.8 

Kappa 0,75 

Sugestão do profissional 1 Tem dificuldade em ver as coisas que estão distantes? 
Domínio: WORRY 

Original Worrying that he/she will get hurt or injured 

Consensual Tem medo de se machucar ou se lesionar 

IVC 0.8 

Kappa 0,75 

Sugestão do profissional 1 

Para facilitar o entendimento dos pacientes brasileiros, a frase 
pode ser reformulada para "tem medo de se machucar ou 
causar uma ferida". 

Domínio: TREATMENT 

Original Getting anxious about going to the NF clinic 
Consensual Fica ansioso/ansiosa em ir para a clínica de NF 

IVC 0.8 

Kappa 0,75 

Sugestão do profissional 1 Substituir "clinica" por "consulta". 
Domínio: MEDICINES 

Original Difficulty taking his/her medicines 
Consensual Tem dificuldade em tomar os seus medicamentos 

IVC 1 

Kappa 1 
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Sugestão do profissional 1 
Substituir "medicamentos" por "remédios", para facilitar o 
entendimento. 

  
Original Difficulty swallowing his/her medicines 
Consensual Tem dificuldade em engolir os seus medicamentos 

IVC 0.8 

Kappa 0,75 

Sugestão do profissional 1 
Substituir "medicamentos" por "remédios", para facilitar o 
entendimento. 

  

Original Difficulty remembering to take his/her medicines 
Consensual Tem dificuldade em lembrar-se de tomar os seus medicamentos 

IVC 1 

Kappa 1 

Sugestão do profissional 1 
Substituir "medicamentos" por "remédios", para facilitar o 
entendimento. 
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Anexo 6 – Questionário Peds QL NF1 original pacientes 5 a 7 
anos e responsáveis  
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Anexo 7 – Questionário Peds QL NF1 traduzido para o português 
do Brasil pacientes 5 a 7 anos e responsáveis  
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Anexo 8 – Ficha de dados dos participantes da pesquisa  
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Anexo 9 – Artigo a ser publicado  
 
Translation and cultural adaptation of the questionnaire “PedsQL 
Neurofibromatosis Module version 3.0 (PedsQL 3.0) into Brazilian 
Portuguese language  
 
Authors: Marília Aparecida Silva Oliveira Machado2, Fernanda Teresa de 
Lima1,2, Amanda Santos do Nascimento2, Nasjla Silva Saba2, Andrea Maria 
Capellano2, Eliana Maria Monteiro Caran1,2 

1Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo 
(EPM/UNIFESP), Sao Paulo, Brazil.  

2Instituto de Oncologia Pediatrica, Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança 
com Câncer (IOP/GRAACC), Sao Paulo, Brazil.  

Abstract 

Introduction: Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a frequent genetic disease 
without drug treatment, and the quality of life of patients depends on the clinical, 
psychological, and social conditions. Objective: Translate into Brazilian 
Portuguese and culturally adapt the “Scaling and scoring of the Pediatric Quality 

of Life Inventory” PedsQL Neurofibromatosis” questionnaire for children, 
adolescents with NF1 aged 5 to 25 years and their parents/caregivers. Method: 
The study was developed in 4 phases – Translation into Portuguese. – Back 
translation to English language. – Evaluation of the result by physicians and 
nurses, from several regions of Brazil – Pre-test: application of the questionnaire 
in patients with NF1. The translations were analyzed by experts and through the 
content validity index (CVI) and Kappa. Results: The translation and cultural 
adaptation of the PedsQLTM NF1 questionnaire for patients aged 5 to 25 years 
with NF1 was performed properly, according to IVC (0.75), KAPPA (0.6) and 
analysts' opinion. Adjustments were necessary in the family members' 
questionnaire to facilitate understanding, for example, the word “worrying” was 
translated into Portuguese as “temer” and later replaced by “tem medo”.  The pre-
test enrolled 46 family members aged between 28 and 54 years, mean age of 
40.6 years, median of 42 years and 42 patients aged between 5 and 25 years, 
mean of 10.5 years and median of 10 years. 5 patients with behavioral changes 
(autism spectrum disorder - ASD - and hyperactivity were unable to respond to 
the questionnaire. Conclusion: The translation and cultural adaptation of the 
PedsQLTM NF1 questionnaire were successfully completed. 
 
Keywords: Neurofibromatosis type 1, Quality of life, child and adolescent. 
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Introduction  

Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a frequent, autosomal dominant genetic 

disease with complete penetrance and variable expression. The disease affects 

1: 3000 live births, with an estimated 80,000 carriers of NF11,2 in Brazil. In NF1, 

there is a functional loss of the NF1 gene located on chromosome 17q 11.2, 

which encodes the neurofibromin protein that inactivates the Ras protein kinase, 

involved in cell growth and division. In the absence or decrease of neurofibromin 

activity, Ras hyperactivation contributes to the formation of NF1 and several 

benign and malignant tumors1,3. 

NF1 patients have phenotypic variations that range from asymptomatic 

cases to severe and debilitating conditions. The phenotypic variation is 

progressive, as many of the disease manifestations appear successively in the 

patient over time4,5. The diagnosis of NF1 is primarily clinical and depends on the 

presence of two or more criteria that were established by the National Institute of 

Health (NIH) in 1987 and revised in 1997 and 20216. 

        Usually the first signs are café-au-lait spots on the skin, which can be 

observed at birth or in the first year and increase in number in childhood. 

Neurofibromas, cutaneous or subcutaneous nodules, occur in 99% of cases and 

can be multiple with aesthetic repercussions4,7. About 50% of patients with NF1 

have plexiform neurofibroma, a benign neoplasm that diffusely affects nerve 

fascicles or branches, which may have aesthetic and functional implications, 

cause pain, in addition to the possibility of malignancy8,9. Treatment of plexiform 

neurofibroma is surgical, when possible, and currently selective MEK inhibitors 

present encouraging results10,11. 

However, the repercussions of the disease also affect the skeletal system 

(scoliosis, bone dysplasia), cardiovascular system (hypertension, renal artery 

stenosis) and central nervous system (macrocephaly, epilepsy)3,4. In patients with 

NF1, behavioral changes and cognitive disorders are common, such as language 

problems, learning disabilities, hyperactivity, autism, depression, and anxiety. All 

these behavioral disorders add to the clinical signs of the disease and lead to 

difficulties in social relationships12,13,14. 

        NF1 has no drug treatment, and the quality of life of patients depends on 

the control of clinical, psychological, and social manifestations15,16. Therefore, the 
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authors carried out this study with the aim of translating into Brazilian Portuguese 

and culturally adapting the questionnaire “Scaling and scoring of the Pediatric 

Quality of Life Inventory” PedsQL Neurofibromatosis Module version 3.0 

(PedsQL 3.0)”15. This questionnaire developed for patients with NF1 and their 

families, after validation, can be used in Brazil, giving the opportunity to know the 

specific needs of this patients group and thus develop more comprehensive and 

effective strategies. 

Objectives 

1. Translate into Brazilian Portuguese and culturally adapt the “Scaling 

and scoring of the Pediatric Quality of Life Inventory” PedsQL 

Neurofibromatosis Module version 3.0 (PedsQL 3.0) questionnaire for 

children, adolescents with NF1 aged 5 to 18 years and their 

parents/caregivers. 

Method 

This study was approved by the Research Ethics Committee of the Federal 

University of São Paulo (UNIFESP) under number 4,332,450 and authorized by 

the MAPI Research Trust responsible for permissions to use the original 

questionnaire in English. 

The process of translation, linguistic and cultural adaptation into Brazilian 

Portuguese, of version 3.0 of the Peds QLTM questionnaires, aimed at assessing 

the quality of life of patients with NF1, was developed in 4 phases according to 

the methodology described by Guillemin et al., in 1993, used in the literature for 

translations of scales and questionnaires18,19,20. The study was conducted from 

December 2020 to January 2022 in a pediatric oncology hospital, where 70% of 

patients use the Unified Health System (SUS). We filled out a form with 

information about schooling and the presence or absence of NF1 in the family. 

 

Peds QLTM version 3.0 – child, adolescent and parent version 

 

The Peds QLTM version 3.0 NF1 questionnaire is multidimensional, specific 

for NF1 carriers and examines domains on 18 scales (figure 1). This 
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questionnaire is divided according to age group and enrolls patients aged 5 to 25 

years. In this study, we enrolled patients aged between 5 and 18 years according 

to the age group attended at our Service. Family members/guardians were also 

interviewed about their children's health issues. The Peds QLTM version 3.0 NF1 

is subdivided into 8 questionnaires, 1 for each age group and their 

parents/caregivers: 

Questionnaire 1 patients aged 5 to 7 years 

Questionnaire 2 parents/caregivers of patients aged 5 to 7 years 

Questionnaire 3 patients aged 8 to 12 years 

Questionnaire 4 parents/caregivers of patients aged 8 to 12 years 

Questionnaire 5 patients aged 13 to 18 years 

Questionnaire 6 patient parents/caregivers aged 13 to 18 years 

Questionnaire 7 patients aged 19 to 25 years 

Questionnaire 8 patient parents/caregivers aged 19 to 25 years 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responses are rated from 0 to 4, with 0 being “never”, 1 “almost never”, 2 

“sometimes”, 3 “often” and 4 “almost always”. For children aged between 5 and 

7 years, to facilitate communication, an illustrative card with 3 sides is used, 

Figure 1. Questionarie translation to portuguese language for patients from 8 to 12 years old 



 89 

whose expression corresponds to “never” (being 0), “from time to time” (being 2) 

and “always” (being 3). 

The answers are converted into scores, the sum of which varies from 0 to 

100 points, being established that the higher the score, the better the quality of 

life. 

 

Phase 1 - Translation of the original version 

 

The translation of the original questionnaire from English to Portuguese 

was performed by 2 Brazilian translators who are bilingual and do not belong to 

the health area. The translations were carried out independently. The local 

committee, composed of a nurse and a pediatric oncologist, analyzed the 2 

versions of the translation and prepared a consensual version, with linguistic and 

conceptual equivalence. 

 

Phase 2 – Back translation to the English language 

 

The version resulting from phase 1 was back translation into the original 

language by 3 bilingual translators, whose native language was English and with 

a good knowledge of Portuguese, who did not belong to the health area, were 

not informed of the objectives of the questionnaires, target audience and did not 

have access to the original version. At the end of this phase, the second version 

of the questionnaire in English was obtained, which was sent to the author of the 

questionnaires, for evaluation and verification of possible discrepancies from the 

original version. After approval, phase 3 followed. 

 

Phase 3 - Assessment by the group of professionals with experience in NF1 

 

In phase 3, we developed a form in Google Forms include: original 

questionnaire, consensual version in Portuguese (phase 1) and English version 

of the back translation (phase 2). We asked 3 groups of professionals with 5 

elements (physician and/or nurses) from different regions of Brazil to evaluate the 

questionnaires. Fifteen professionals were chosen because they worked in 

hospitals that provided care to children and/or adolescents with NF1. The number 
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of elements of each group followed the suggestion of Nóbrega and Gutiérrez, 

200021. Each element of the group carried out an independent evaluation and 

anonymously. The objective was to verify the agreement between the versions of 

the questionnaire and to suggest changes that would cover the different regional 

cultures of the country. 

 

4 - Pre-test: application of the questionnaire in patients with NF1 

 

After evaluating the professionals with experience in NF1, the final 

questionnaire was applied to patients and their families/guardians. The interviews 

were carried out by 2 nurses, one of them being the main researcher, on the days 

when patients came for routine consultations. The interviews were carried out in 

medical offices, apart from the family members, so that there was no interference 

in the answers. The number of patients and family members interviewed for each 

age group is shown in Figure 2. 

Figure 2. Distribution of patients/caregivers according to age group 
 

Peds QL questionnaire 
NF1 translation version 

5 to 7 
years 
old 

8 to 12 
years 
old 

13 to 18 
years 
old 

19 to 
25 
years 
old 

Total 

Patients with NF1 10 18 8 6 42 

Parents/guardians of 
patients with NF1 13 20 7 6 46 

 

Statistical analysis 

In the descriptive analysis, continuous variables were expressed in terms 

of summary measures (mean and median), while categorical variables were 

expressed in terms of frequencies and percentages. The questionnaires were 

analyzed using the content validity index (CVI) and Kappa, we considered 

satisfactory CVI above 0.75 and Kappa 0.622,23. The significance level adopted in 

the tests was 0.05. Analyzes were performed using R version 4.1.2 software. 

Results  
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In the questionnaire translation stage, there were no significant differences 

between the two translation versions carried out in phase 1, with the consensual 

version being an overlap of both, prepared by the nurse and pediatric oncologist. 

At the end of phase 2, the second version of the questionnaire in English, the 

result of back translation by 3 independent translators, did not present 

discrepancies in relation to the original version. 

The authors of the questionnaire approved the back translation of the 

Portuguese version into English without reservations17. 

The 3 groups of professionals evaluated the PedsQLTM NF1 questionnaire 

using a Likert scale. These collaborators verified that the Portuguese versions 

and the back translations were equivalent to the original version of the 

questionnaire with these options: not equivalent, little equivalent, equivalent and 

very equivalent, in each question. The participants were from different states of 

Brazil, considering the cultural and language diversity of the country's regions 

(figure 3). 

Figure 3. Brazil´s map with the states and number of professionals who 
participated in phase 3 of the study 

 
 

According to the results of the referees, the translation into Portuguese 

and back translation of the questionnaires for patients aged 8 to 12,  13 to 18 and 
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19 to 25 years old were adequate and the CVI was greater than 0.8 and the 

Kappa was 0.6. 

In the questionnaire for patients aged 5 to 7 years old, in the stomach 

discomfort domain, question 2 received a CVI of 0.6 and Kappa of 0.5, indicating 

that some of the analysts did not agree with the translation. The original English 

version: “Do you get an upset stomach”, was translated into Portuguese as: “Você 

fica com dor de estômago?”. The suggestion was to modify the translation to 

“Você sente desconforto no estomago”. 

In the questionnaire for family members of patients, the question of the 

original version in the domain bothers the skin (question 5) “Skin bothers him/her 

more when it is hot”, translated into Portuguese as “A pele dele/dela incomoda 

mais quando está quente” presented CVI of 0.4 and Kappa of 0.25. 

 Another 8 questions from the family members' questionnaire had a CVI of 

0.6 and a Kappa of 0.5. In the pain domain (question 4), English version: “Feeling 

pain or hurt in his/her stomach” with translation: “Ele/ela sente dor no estômago”, 

was considered inadequate by the analysts, but there was no suggestion for 

change. 

In the concern domain (questions 3, 9 and 10), the English versions that 

started with the word “worrying”, such as: Worrying about not being liked by 

others”, “Worrying that his/her fibromas (bumps or tumors) will grow back”, were 

translated into Portuguese as “teme”. Therefore, the consensus versions were: 

“Teme de não ser querido/querida pelos outros” and “Teme que seus fibromas 

(inchaços ou tumores) cresçam novamente”. The evaluators' suggestion for 

these questions was to replace the word "teme" by "tem medo", to facilitate 

understanding. The same suggestion was made for question 6, in the treatment 

domain, English version: “Worrying that his/her doctor will find something wrong 

with him/her”, translated: “Teme que seu médico descubra algo de errado nele 

(a) ”. 

In the family questionnaire, questions in the domain stomach discomfort 

(questions 1 and 2) original in English were also criticized: “Feels sick to his/her 

stomach” and “Gets an upset stomach”. Translated to Portuguese: “Sente enjoo”  

and “Sente uma queimação no estômago”. In question 1, there was no 

suggestion. In question 2, according to the analysts, the term "queimação" is 
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unreliable to the original version. The same can be replaced by "desconforto",  to 

avoid wrong answers. 

The oncology outpatient clinic treats an average of 100 cases of NF1 per 

year and in this study 49 patients and their families were sequentially selected, 

and from these, 42 patients and 46 family members responded to the 

questionnaire. Of the 7 patients who did not respond to the questionnaire, 3 had 

autism spectrum disorder (ASD), 2 had hyperactivity and 2 found the 

questionnaire “too long”. Regarding parents/caregivers, 2 reported that they did 

not have much contact with the child and would not know how to respond, and 1 

refused to answer the questionnaire. (Figure 4). 

Figure 4. Patients with NF1 and family members enrolled to the study 

 

 

 

 

 

 

 

 

The patients were aged between 5 and 25 years old, with a mean of 10.5 

years and a median of 10 years, 57.1% (28/49) were female. 69.3% (34/49) of 

patients had no family history of NF1. The parents/guardians were aged between 

28 and 54 years old, with a mean age of 40.6 and a median of 42 years, 89.7% 

(44/49) were mothers; with 6.1% (3/49) postgraduate education, 28.5% (14/49) 

university education, 42.8% (21/49) high school, 14.2% (7/49) education 

elementary school, 2% (1/49) had no formal school and 6,1% (3/49) did not want 

to give this information. 

49 patients and their 
families enrolled to the 

study 

42 patients enrolled 46 family members enrolled 

7 patients did not 
respond to the 
questionnaire 

3 family members did 
not respond to the 

questionnaire 
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Discussion  

In front of the complex clinical picture presented by patients with NF1, a 

series of physical, social, and emotional problems can be inferred by the 

multidisciplinary team that assists them22,23. However, inferring about the quality 

of life of these patients requires knowledge about the disease, expectations and 

individual demands. Thus, the availability of instruments capable of assessing the 

needs of patients with NF1 becomes relevant, respecting the characteristics of 

the disease, age group, beliefs, opinions of patients and their families. 

The set of “Scaling and scoring of the Pediatric Quality of Life Inventory” 

PedsQL  Neurofibromatosis Module version 3.0 (PedsQL 3.0)” questionnaires 

was developed by James W. Varni et al, in 2016, in English, to meet the needs 

of needs of children and adolescents with NF117. The questionnaire covers the 

main problems of children and adolescents with NF1: pain, pruritus, motor and 

cognitive deficits, communication, language and gastrointestinal disorders7,8. 

This instrument is probably very useful for families with no previous knowledge 

or experience of the disease. The majority (70.8%) of the patients enrolled to this 

study have no family history of NF1.  In the literature, about 50% of cases do not 

have a family history of the disease1,2, and this part of patients/family members 

without NF1 in the family would be greatly benefited with the questionnaire 

validation. However, the use of international questionnaires in Brazil requires 

care in certifying that there is internal consistency, correlation between the items 

and that the results obtained are similar, regardless of the different social, 

economic, and cultural reality. 

            The processes of translation, linguistic and cultural validation, into 

Portuguese, of version 3.0 of the Peds QLTM questionnaires, were carried out 

through the phases of translation of the original version, back translation into 

English, evaluation by the expert group and pre-test, with application of the 

questionnaire to patients and family members, reading test and completion. This 

methodology has been successfully used by numerous researchers, being 

phases prior to the validation of instruments originally developed in other 

languages or cultures18,19,20,22. As these are patients with NF1, at different stages 

of growth and development, statistical analyzes are important to more accurately 

assess the sensitivity of the instrument used in this special group of patients. In 
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our study, the evaluation of the analysis of the translations carried out by the 

specialists was carried out by calculating the CVI and kappa. These methods are 

considered adequate, being used in the literature to measure the reliability of 

questionnaires with the same characteristics as those used in the present 

research19,20,22,23. The analysis of most questions translated into Brazilian 

Portuguese obtained a CVI greater than 0.70 and a Kappa of 0.6. These results 

suggest the accuracy of the questionnaires in their translated and adapted 

versions. 

       In the patients aged 5 to 7 years old questionnaire, in question 2 in the 

stomach discomfort domain that brought in the English version: “Do you get an 

upset stomach”, in the Portuguese version: “Você fica com dor de estômago?”. 

The experts' suggestion was: “Você sente desconforto no estômago?”. In this 

case we see that the word “upset” was translated as “dor”, but it can also be 

interpreted as “incomodo” or “desconforto”. 

In the questionnaire for family members of patients aged 5 to 25 years, in 

the domain bothering the skin, of the English version: “Skin bothers him/her more 

when it is hot”, in (question 5) the analysts criticized the translation “A pele 

dele/dela incomoda mais quando está quente”. The phrase is unclear and offers 

room for different interpretations: what is hot? The skin? The environment? This 

can generate wrong answers. The experts' suggestion was: “No calor, a pele 

dele/dela fica mais irritada?”. In this case we see that the word “quente” and 

“calor” could generate doubts in the parents' interpretation, and consequently, in 

the answers to the questionnaire. 

In question 4, pain domain, the English version: “Feeling pain or hurt in 

his/her stomach” translated into Portuguese as: “Ele/ela sente dor no estômago”. 

Despite having pointed out as little equivalent, the professionals did not make 

suggestions for this issue. In the original version, the words “hurt” and “pain” are 

used, and in the Portuguese translation version, it was only the word “dor”, which 

may have motivated professionals to consider this issue little equivalent, but 

without interfering in the understanding of family members. 

The questions in English that used the term “Worrying” in the domain 

concern (questions 3, 9 and 10) and treatment (question 6) were translated as 

“teme”, e.g., “Worrying about not being liked by others”, Portuguese translation 

“Teme não ser querido/querida pelos outros”.  The suggestion was to replace 
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word “teme” by “tem medo” to facilitate understanding. We can see that “temer” 

and “preocupação” are words that are not synonymous, however, express 

feelings of fear. 

The group of experts with 15 health professionals who participated in the 

study was very cooperative, suggesting words used regionally as “pinicar” rather 

than “coçar. Although cultural diversity is well known in Brazil, a consensual 

translation of the issues was possible. 

Epidemiological data information, education level, socioeconomic 

conditions, as well as the clinical picture of the disease are important, as they 

affect the quality of life4,8,12,24. However, these issues must be considered 

subsequently in the validation of the questionnaires. 

The limitation of the study was the small number of patients, which, 

although adequate for our purposes, are not sufficient for the validation of the 

questionnaire. Possible explanations are the rarity of the disease and the carrying 

out of the study during the COVID 19 pandemic. The PedsQLTM NF1 version 3.0 

validation will depend on a multi-institutional study with the collaboration of 

reception centers for NF1 carriers in Brazil. 

An obstacle to the application of the questionnaire was the presence of 

behavioral disorders, with hyperactivity and ASD, which are frequent in patients 

with NF1. In a study to assess cognitive deficits in children with NF1, the authors 

suggested that 38% of the 81 children studied had criteria for the diagnosis of 

attention deficit or hyperactivity24. However, studies with a larger number of 

patients are necessary for definitive conclusions about the difficulties in applying 

the instrument. The PedsQLTM questionnaire for patients with NF1 translation and 

cultural adaptation were feasible to be carried out in our country and showed high 

rates of CVI and Kappa. 

 

Conclusion 

The translation into Brazilian Portuguese, cultural adaptation and the pre-

test of the quality of life questionnaire for NF1 patients aged 5 to 25 years old, 

and for their caregivers, were satisfactorily completed phases, requiring the 

subsequent validation of the PedsQLTM NF1 version 3.0 for use in Brazil. 
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